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Szanowni Państwo!

oddajemy w wasze ręce najnowsze wydawnictwo kulinarne opracowa-
ne przez stowarzyszenie korona północnego krakowa, w którym znajdą się 

m.in. przepisy na  tradycyjne dania, ciasta i przetwory - często już zapomniane, 
a mające szansę na przywrócenie do życia oraz potrawy z aktualnych receptur 

opracowanych przez koła Gospodyń wiejskich z gminy: igołomia- wawrzeńczy-
ce, kocmyrzów- luborzyca, michałowice, wielka wieś, zielonki. 

na terenie, który stanowi obszar działania  naszego stowarzyszenia funkcjonuje po-
nad 40 kGw oraz organizacji pokrewnych, wiele z nich może pochwalić się dzia-
łalnością  od przeszło 50-ciu lat. koła Gospodyń słyną ze swojego zaangażowania 
i aktywności lokalnej oraz są niejednokrotnie wraz z osp głównymi podmiotami 
w sołectwach działającymi z ludźmi i dla ludzi, od lat znane są także z doskonałego 
gotowania i wypieków. 

niniejsza książka z przepisami pozwoli ocalić od zapomnienia i utrwalić oraz wypro-
mować dziedzictwo kulinarne jako niezmiernie ważną część dziedzictwa kulturowego 
podkrakowskiej wsi. warto podkreślić, że dziedzictwo kulinarne, jako ważny element 
dziedzictwa kulturowego, przyczynia się do tworzenia wizerunku i promocji regionu, 
a najważniejszymi podmiotami, które z wielką pasją dbają o zachowanie i podtrzy-
mywanie lokalnych tradycji są koła Gospodyń wiejskich. 

nasze stowarzyszenie od kilku już lat wspiera i promuje podkrakowską kuchnię - co 
roku w miesiącu maju organizujemy wiosenny Festiwal kulinarny, w ramach którego 
kGw prezentują swój kunszt kulinarny. coroczny konkurs kulinarny, który orga-
nizowany jest w ramach Festiwalu, pozwolił nam zgromadzić dużą ilość materiału 
w postaci przepisów, receptur i zdjęć. materiał jest bardzo bogaty i różnorod-
ny, dlatego chcemy choć jego część zaprezentować w niniejszym wydawnictwie. 
na stronach tej książki tradycja miesza się z nowoczesnością - dawne receptury 
przeplatają się ze współczesnymi potrawami, ale taka jest dzisiejsza kuchnia 
podkrakowskich Gospodyń… od lat właśnie Gospodynie wiejskie karmią 
nas zdrowo i smacznie, przygotowują tradycyjne potrawy, ale także szukają 
i uczą nas wszystkich nowych smaków.

wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie niniej-
szego wydawnictwa dziękujemy, a państwu, którzy zechcą wypróbo-

wać zaprezentowane przepisy życzymy smacznego!

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa



Koło Gospodyń Wiejskich Baranówka
GMina kocMyrzów -LUBorzyca

Składniki na domowy zakwas:
mąka (żytnia razowa) 100 g
woda mineralna 
(niegazowana) 2 szkl.
pieprz (ziarenka) 5 szt.
ziele angielskie 2 szt.
liść laurowy 1 szt.
wykonanie:
w dużym słoiku wymieszać 
wodę z mąką, dodać przyprawy, 
nakryć i odstawić w ciepłe 
miejsce na 3-4 dni. 
po tym czasie zakwas jest gotowy

Składniki na Żurek:
domowy zakwas 2 szkl.
boczek (surowy wędzony) 100g 
lub biała kiełbasa,
marchewka 2 szt.
ziemniaki 4 szt.
cebula 1 szt.
śmietana 0,5 szkl.
czosnek 4 ząbki
majeranek 1 łyżeczka

wykonanie:
marchewkę i ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. wlać wodę, dodać przyprawy i zagoto-
wać. cebulę obrać i całości wrzucić do zupy. boczek pokroić w kostkę,  podsmażyć i dodać 
do garnka. całość gotować ok. 40 min., aż warzywa będą miękkie. Garnek zdjąć z ognia, 
dodać zakwas, sól, pieprz, majeranek, przeciśnięty czosnek, oraz śmietanę. zagotować. 
można podawać z jajkiem na twardo i posiekanym świeżym majerankiem.

Żurek z ziemniakami na zakwasie

wodę z mąką, dodać przyprawy, 

po tym czasie zakwas jest gotowy
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Składniki:
ciasto: 
500 g mąki pszennej
25 g świeżych drożdży
250 ml mleka 
¼ szkl. oleju
2 jajka (1 jajko do ciasta 
+ 1 jajko do posmarowania 
pasztecików)
1 łyżka cukru 
1 łyżeczka soli

nadzienie: 
500 g kiszonej kapusty
1 duża cebula
50 g suszonych grzybów
2 łyżki oleju rzepakowego
kminek, mak lub czarnuszka do posypania pasztecików
sól, pieprz

wykonanie:
suszone grzyby zalać wodą, zostawić do namoczenia na kilka godzin. następnie 
gotować przez 20 minut w wodzie, w której się moczyły. odcedzić, zachowując 
oddzielnie wywar i grzyby. Grzyby pokroić na mniejsze kawałki.
kapustę przepłukać, mocno odcisnąć, posiekać, włożyć do garnka , zalać wywa-
rem z grzybów. Gotować ok. 10 minut  bez pokrywki na większym ogniu, następ-
nie pod przykryciem na małym, aż do miękkości. w razie potrzeby dolać wody.
cebulę posiekać w drobną kostkę, zeszklić na oleju. podsmażoną cebulę i grzyby 
dodać do ugotowanej kapusty, doprawić solą i pieprzem i ponownie zagotować.
przygotować ciasto: drożdże wymieszać z ¼ szkl. ciepłego mleka, łyżką cukru 
i 2 łyżkami mąki pszennej. przykryć i  odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
w misce umieścić pozostałe składniki – resztę mąki, pozostałe mleko, roztrze-
pane jajko, olej, sól, wymieszać na gładkie ciasto. dodać podrośnięte drożdże, 
wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na ok. godzinę. ciasto powinno podwoić 
swoją objętość.

Paszteciki drożdżowe z kapustą 
i grzybami

Składniki:
ziemniaki krojone w plastry
marchewka krojona w plastry
cebula krojona w piórka
kiełbaska śląska krojona w pół talarki
dobry wędzony boczek, krojony w kostkę
kapusta, sól,  pieprz

wykonanie:
ziemniaki wymieszać z pieprzem i solą. 
dno i boki żeliwnego kociołka wyłożyć kapustą. 
i warstwa - ziemniaki,
ii warstwa - kiełbasa i boczek, 
iii warstwa - marchewka, 
iV warstwa - cebula, 
V warstwa - ziemniaki, itd.

całość przykryć kapustą (liście). kociołek stawiamy na palenisku. 
pieczemy ok. 1,5 godz. (w zależności od wielkości kociołka).

ziemniaki po cabańsku 

ciasto krótko wyrobić i wyłożyć na stolnicę, rozwałkować na duży prostokąt o gru-
bości ok. 0,5 cm., następnie pokroić na 4 paski. na każdy placek wyłożyć farsz, roz-
smarować równomiernie zostawiając wolne brzegi. z ciasta zwinąć rulon i zlepić na 
całej długości łączenia. tak wykonać wszystkie placki. blachę wyłożyć papierem 
do pieczenia i wyłożyć ruloniki.  przekroić je nożem w poprzek co 4-5 cm. posmaro-
wać roztrzepanym jajkiem, posypać kminkiem, makiem lub czarnuszką. paszteciki 
pozostawić do wyrośnięcia na ok. 20 minut. nagrzać piekarnik do 200 stopni i piec 
przez ok. 20-25 minut.

Moje notatki:
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Składniki:
1 kg ziemniaków wysokoskrobiowych
2 jajka
ok. 1 kg mąki
sól, pieprz
omasta: 
boczek surowy i wędzony, cebula

wykonanie:
ziemniaki obieramy i trzemy na tarce o drobnych otworach. masę dobrze odsączamy. 
mieszamy masę ziemniaczaną z jajkami, mąką, solą i pieprzem. Formujemy kluski i go-
tujemy w osolonej wodzie ok 20-25 min.
na omastę:  topimy boczek, dodajemy podsmażoną cebulę, mieszamy. można podawać 
ze smażoną, dobrą wiejską śmietaną (lub razem mieszamy omastę ze śmietaną).

kluski Szare 

Koło Gospodyń Wiejskich czULice 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

Składniki:
1 duża główka kapusty
2 kg ziemniaków
1 jajko
1 łyżka mąki pszennej
2 duże cebule
20 dag boczku wędzonego
sól, pieprz do smaku

Gołąbki z ziemniakami 

wykonanie:
przygotować kapustę - sparzyć główkę kapusty w osolonej wodzie, następnie rozdzie-
lić liście i wyciąć grube nerwy. pojedyncze liście pozostawić do wystudzenia.
przygotować farsz do gołąbków: boczek i cebulę pokroić w kostkę i usmażyć, ziemniaki 
obrać i zetrzeć na drobnych oczkach, 1 cebulę zetrzeć jak ziemniaki, wszystko przecedzić 
przez sito. ustaną skrobię wlać do ziemniaków, a następnie dodać jajko, wysmażony 
boczek z cebulą, mąkę oraz przyprawy do smaku.
na liście kapusty układać farsz i formować gołąbki, a następnie układać je w brytfance. 
piec w temperaturze 180 stopni przez około 1,5 godziny. podawać z ulubionym sosem.

ciasto drożdżowe
Składniki:
2 szklanki letniego mleka
10 dag drożdży
2 łyżki cukru
ok 1,5 kg mąki
margaryna Palma 250 g
4 jaja

wykonanie:
zrobić zaczyn: podgrzać 2 szklanki mleka i dodać 10 dag drożdży, 2 łyżki cukru, 
3 łyżki mąki i poczekać aż zaczyn podrośnie. następnie przygotować do miski 1,5 kg 
mąki tortowej, margarynę 250 g, 4 jajka i wymieszać z zaczynem i szczyptą soli i do-
brze wyrobić. pozostawić do wyrośnięcia. kiedy wyrośnie, przełożyć delikatnie ciasto 
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. na ciasto ułożyć świeże śliwki lub śliwki 
z kompotu bez pestek, tak by sok ze śliwek jak najmniej wypływał na ciasto. piec oko-
ło godzinę w 180 stopniach. upieczone ciasto posypać cukrem.

ciasto drożdżowe

Gołąbki z ziemniakami

Moje notatki:
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Składniki:
żeberka, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, liść laurowy, ziele angielskie, 
sól, pieprz, smalec wieprzowy ze skwarkami, mąka, koperek, pietruszka

wykonanie:
ugotować wywar na żeberkach. ziemniaki pokroić w kostkę. jarzyny utrzeć na tarce 
(marchewka, pietruszka, seler). ziemniaki oraz  jarzynki wrzucić do wywaru. cebulę 
w plasterkach podsmażyć   na smalcu ze skwarkami, aż do zrumienienia i wrzucić ją do 
naczynia. na tym samym smalcu zrobić zasmażkę. zalać zimną wodą i dodać do całości. 
dodać przyprawy. ozdobić koperkiem i pietruszką.

Fitka 

Koło Gospodyń Wiejskich DoJazDów 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

Składniki:
1 duża cukinia - bez ziaren 
(skórka wg uznania)
20 dag żółtego sera
1 duża cebula
3 duże pieczarki
2 łyżki zielonej natki pietruszki
1 łyżka koperku
1,5 szklanki bułki tartej
0,5 szklanki oleju
3 żółtka
ubita piana z 3 białek
przyprawy, sól, pieprz (do smaku)

Pasztet z cukinii 

wykonanie:
składniki zetrzeć na grubej tarce. cukinię zetrzeć osobno i odcisnąć. wszystko razem 
wymieszać, włożyć do foremki. piec w temperaturze 200o c z termoobiegiem ok. 60 
minut.

kwaśnica z grzybami 
Składniki:
kwas z kapusty kiszonej
garść suszonych grzybów
wywar z warzyw 
kwaśna śmietana
koperek 

wykonanie:
można wycisnąć kiszoną kapustę, lub ob-
gotować ją (ok. 5 minut) i odlać wodę, na 
której gotujemy zupę. osobno ugotować 
garść suszonych grzybów (wcześniej można 
je zamoczyć) dodać wywar z warzyw. pod-
bić kwaśną śmietaną 18% z niewielką iloś-
cią mąki (lub bez). jeżeli dodajemy mąkę, 
to zupę zagotowujemy. dodać świeży lub 
mrożony koperek. podawać ze świeżo ugo-
towanymi ziemniakami lub chlebem.

kwaśnica z grzybami

można wycisnąć kiszoną kapustę, lub ob-
gotować ją (ok. 5 minut) i odlać wodę, na 
której gotujemy zupę. osobno ugotować 
garść suszonych grzybów (wcześniej można 
je zamoczyć) dodać wywar z warzyw. pod-
bić kwaśną śmietaną 18% z niewielką iloś-
cią mąki (lub bez). jeżeli dodajemy mąkę, 

Moje notatki:
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Marynata:
1 litr wody, 1 łyżka soli
1 łyżeczka majeranku
1 łyżeczka tymianku
2 liście laurowe
6 szt. ziela angielskiego

Golonka pieczona 

Koło Gospodyń Wiejskich GoSzyce 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
powyższe składniki zagotować i wystudzić. Golonko włożyć do wystudzonej mary-
naty i odstawić na ok. 48 godzin w chłodne miejsce. następnie włożyć do naczynia 
żaroodpornego i piec do momentu uzyskania miękkości. pod koniec pieczenia zdjąć 
przykrywkę i lekko zrumienić - można podlać piwem.

Składniki:
1 kg karkówki 
60 dag kiszonej kapusty
20 dag pieczarek
1 cebula
przyprawy: kminek, oregano, 
kolendra, bazylia, sol, pieprz

karkówka w kiszonej kapuście 

wykonanie:
karkówkę pokroić w plastry tak, aby całość mięsa trzymała się razem, oprószyć przy-
prawami oraz solą i pieprzem. najlepiej mięso przygotować na noc i włożyć do lodów-
ki, aby przyprawy przeniknęły do środka mięsa. kiszoną kapustę ugotować, grzyby 
udusić na tłuszczu, cebulę zeszklić na patelni, do cebuli dodać pokrojone w paski 
grzyby i lekko odciśniętą z nadmiaru wody kapustę, wszystko wymieszać, doprawić 
przyprawami i jeszcze kilka minut dusić na patelni.
na dno naczynia żaroodpornego wyłożyć 1/3 część kapusty, następnie wcześniej za-
marynowaną karkówkę i pozostałą część kapusty, naczynie żaroodporne przykryć po-
krywką i piec w piekarniku około 1 1/2 godziny w temperaturze 200 °c.

Składniki na farsz:
70 dag mięsa
50 dag pieczarek
6 jajek ugotowanych na twardo
8 średnich cebul
1 szklanka rosołu
2 łyżki pełne bułki tartej
1 ząbek czosnku, sól, pieprz

Placek grzybowy 

Koło Gospodyń Wiejskich karniów 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
mięso ugotować i zmielić. cebulę pokroić 
w kostkę i udusić z pieczarkami. wymieszać, 
dodać posiekane jajka, rosół (by farsz nie był 
zbyt suchy). dodać bułkę tartą i przeciśnięty 
przez praskę czosnek. całość ponownie wy-
mieszać. doprawić do smaku solą i pieprzem.

Składniki na ciasto:
½ kg mąki
25 dag margaryny/masła
5 żółtek
1 łyżeczka proszku do pieczenia
40 dag kwaśnej śmietany
1 zupa ogonowa z torebki
pieprz

wykonanie:
z podanych składników szybko wyrobić cia-
sto. podzielić na dwie równe części. dno blasz-
ki wyłożyć jedną częścią ciasta. nałożyć farsz 
i przykryć drugą częścią ciasta. piec w tempe-
raturze 180 °c do czasu zrumienienia się ciasta. 
ciasto jest upieczone, gdy jego boki odchodzą 
od blaszki.

Składniki:
3/4 kg jabłek
5 czubatych łyżek cukru
skórka cytrynowa
cynamon
goździki

Garus 

wykonanie:
jabłka umyć, pokrajać na ćwiartki, usunąć ogonek  i resztki okwiatu, zalać 4 szklan-
kami wrzątku, dodać cynamon i goździki, rozgotować,  przetrzeć przez sito, osłodzić. 
podawać na gorąco lub zimno z makaronem  lub grzankami.

Golonka pieczona

powyższe składniki zagotować i wystudzić. Golonko włożyć do wystudzonej mary-
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Gołąbki z kaszy jęczmiennej 
średniej 
Gołąbki z kaszy jęczmiennej 
średniej 
Gołąbki z kaszy jęczmiennej 

z dobrego młyna (klimontów) 
Składniki:
1 kg kaszy (można dodać ryżu)
1,5 kg mięsa - łopatka wieprzowa 
(uduszona, zmielona)
liście kapusty
4 duże cebule przysmażone
do smaku można dodać pieprz, 
sól, przyprawę wieloziołową 
„małgosi” - 1 łyżka

Koło Gospodyń Wiejskich kocMyrzów 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
składniki wymieszać i nakładać na sparzone liście kapusty (zawĳ ając liście szczelnie). 
dusić zalane bulionem mięsnym lub wywarem z mięsa gotowanego. podać sos grzybo-
wy lub pomidorowy. bardzo smaczne również z łyżką kwaśnej śmietany.

Składniki:
2 kg ziemniaków
30 dag słoniny pokrojonej w kostkę
4 cebule pokrojone w kostkę
szczypiorek,
2 jajka
kilka łyżek mąki

 

kocapoły 

wykonanie:
słoninę smażymy i robimy skwarki, ziemniaki ścieramy na grubszych oczkach, doda-
jemy cebulę podduszoną na oleju. dodajemy jajka i mąkę pszenną, mieszamy,  nakła-
damy łyżką kluski i kładziemy na gorącą wodę. Gotujemy do wypłynięcia, podajemy 
polaną tłuszczem ze skwarkami.

z dobrego młyna (klimontów) Składniki:
1kg mięsa (łopatka)
cebula
1 szt. główki kapusty
½ kg makaronu łazanki
sól, pieprz

łazanki 

wykonanie:
pokrojone drobno mięso z łopatki udusić, dodając cebulę oraz przyprawy. ugotować 
pokrojoną kapustę. po ugotowaniu kapustę odcisnąć i jeszcze ją przesiekać. ugotować 
makaron. do mięsa dodać kapustę, wymieszać, poddusić, a następnie dodać makaron.

Koło Gospodyń Wiejskich LUBorzyca 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

Moje notatki:

44 1515



Składniki:
wywar warzywno-drobiowy 
(rosół)
ziemniaki, marchew
pietruszka, seler
śmietana lub mleko
jajko, woda, mąka, sól, 
natka pietruszki 

Dziadki (zupa regionalna)  

wykonanie:
warzywa pokroić w kostkę i zalać rosołem. Gotować do uzyskania miękkości. 

z jajka, mąki i wody zagnieść ciasto jak na makaron (musi być twarde). następnie rękami 
urywać małe kawałeczki (drobić). do ugotowanych warzyw wrzucić drobione kluski. za-
gotować i zabielić śmietaną lub mlekiem. posypać natką pietruszki. doprawić do smaku. 

Koło Gospodyń Wiejskich łUczyce 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

Gołąbki z kaszą gryczaną 
Składniki:
½ kg kaszy gryczanej
1 główka kapusty włoskiej
150 g pieczarek i grzybów leśnych
2 cebule
1 jajo
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
1 litr bulionu warzywnego
sól, pieprz do smaku
3 łyżki oleju
przecier pomidorowy

Koło Gospodyń Wiejskich PietrzeJowice 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
do  ½ litra bulionu warzywnego (gotującego się) wsypać kaszę gryczaną i gotować ją 
do miękkości, wystudzić. we wrzącej wodzie parzyć (przez 3 minuty) włoską kapustę, 
odrywając z niej listki. cebulę i grzyby drobno posiekane podsmażyć na oleju, dodać 
do kaszy, wymieszać (jeżeli używamy grzybów suszonych, wcześniej należy je namoczyć, 
aby zmiękły). dodać jajko, przyprawy i wszystko dobrze wyrobić. Formować małe wa-
łeczki mocno je ściskając, owinąć je liściem kapusty. Gotowe gołąbki ułożyć w garnku 
wyłożonym na dnie liśćmi kapusty, dolać bulion. Gotować je ok. 20 minut, pod koniec 
gotowania wlać rozrobioną mąkę ziemniaczaną i jeszcze gotować 15 minut. ewentual-
nie można dodać przecier pomidorowy i doprawić, aby powstał sos pomidorowy.                      

Moje notatki:

Moje notatki:

44 1717



Pierogi z kaszy gryczanej, 
z serem i kwaśnym mlekiem 
Pierogi z kaszy gryczanej, 
z serem i kwaśnym mlekiem 
Pierogi z kaszy gryczanej, 

Składniki:
0,3 kg kaszy gryczanej
0,2 kg kaszy jaglanej
0,5 kg twarogu tłustego
3 składniki na ciasto:
1 kg mąki
0,3 l wody (ciepłej)
3 łyżki masła

Koło Gospodyń Wiejskich PrUSy 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
kaszę ugotować, połą-
czyć z serem, dodać sól, 
pieprz do smaku.
zagnieść ciasto, wyrabiać 
pierogi. ugotować. poda-
wać gorące z zasmażką 
i kwaśnym mlekiem.
                      

wykonanie:

                      

Staropolska zupa jabłkowa 
na czerstwym pieczywie
Składniki:
150 g suchego chleba 
razowego lub białego
400 g jabłek
skórka cytrynowa
4 łyżki cukru
50 g rodzynków
1 łyżka masła, sól

wykonanie:
rozdrobniony chleb namoczyć w ok. 1 l wody, rozgotować, przetrzeć lub zmiksować, 
rodzynki  umyć, dodać do przetartej masy chwilę podgotować, dodać jabłka obrane, 
pokrajane w małe cząstki, przegotować około 5 minut. zupę posłodzić, dodać sól, startą 
skórkę cytrynową i masło. podawać na gorąco.

na czerstwym pieczywie

rozdrobniony chleb namoczyć w ok. 1 l wody, rozgotować, przetrzeć lub zmiksować, 

Szybki chlebek 
Składniki:
1 kg mąki pszennej
1 litr wody
5 dag drożdży
1,5 łyżki soli
1 łyżka cukru
3 łyżki słonecznika
3 łyżki siemienia lnianego

Szybki chlebek 

Bigos postny 
Składniki:
1kg kapusty kiszonej
garść suszonych grzybów
garść suszonych śliwek
liście laurowe
2 cebule, sól, pieprz, olej
1 łyżka mąki
1 łyżka oleju

Stowarzyszenie Aktywna Wieś w  GoSzczy i SaDowiU 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

wykonanie:
Gotować wszystko razem  ok. 3 godzin. dodać 2 cebule podduszone na oleju, oraz 
sól i pieprz. zrobić zasmażkę z mąki i oleju. całość zagotować i wymieszać.

wykonanie:
wszystkie składniki wymieszać drewnianą łyżką w misce. zostawić do wyrośnięcia. 
2 wąskie blaszki wysmarować olejem i wyłożyć do nich podrośnięte ciasto. poklepać 
lekko wilgotnymi dłońmi i posypać płatkami owsianymi. zostawić do wyrośnięcia. 
piec ok. 1 godz. w ok. 200o c. po upieczeniu wyjąć i skropić wodą.
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ketchup z cukinii i papryki
Składniki:
3 kg cukinii, 1 kg cebuli, 1,5 kg papryki czerwonej
1,5 kg papryki żółtej, 2 łyżki soli
cukinie obieramy ze skórki, wszystkie składniki 
kroimy w kostkę, solimy i pozostawiamy na 12 godzin.
Następnie dodajemy: 1 kg cukru, 1 litr octu jabłkowego, 3 łyżki musztardy 
Wszystkie składniki mieszamy razem i gotujemy przez pół godziny, potem miksujemy 
i doprawiamy przyprawami: 3 łyżki curry, 3 łyżki słodkiej papryki, 
2 łyżki pieprzu chili , 4 łyżki mąki pszennej...  wymieszać i gotować jeszcze 10 minut, 
gorące wkładamy do słoików, zakręcamy i odwracamy do góry dnem.

Koło Gospodyń Wiejskich w iGołoMi 
GMina iGołoMia- wawrzeŃczyce

zupa krem z papryki
Składniki:
5-6 papryk 
cebula, marchew
jogurt naturalny
kwaśne jabłko
łyżeczka estragonu 
suszonego
łyżeczka bazylii
łyżka soku z cytryny 
2 łyżki uprażonych 
nasion dyni
2 łyżki uprażonych nasion 
słonecznika
ok. 1 litra wywaru rosołu 
z wiejskiej kury 
odrobina miodu
sól i pieprz kolorowy 
do smaku, oliwa

zupa krem z papryki  

wykonanie:
pokrojoną cebulę poddusić na oliwie, 
następnie dodać marchew startą na dużych oczkach. 
dusić kilka minut dodając część wywaru. paprykę 
pokroić w grubą kostkę i dusić do miękkości, podle-
wając wywarem z rosołu z wiejskiej kury. wszystko 
zblendować oraz przyprawić estragonem, bazylią, 
pieprzem kolorowym i odrobiną soku z cytryny. na-
stępnie dodać pokrojone w kostkę jabłko i gotować 
przez ok 2 min. na patelni podsmażyć delikatnie so-
ląc nasiona dyni i słonecznika.
do zupy kremu dodać jogurt naturalny i udekorować 
odsmażonymi nasionami. można dodać miód według 
własnego uznania. 

Pasztet z soczewicy 

Koło Gospodyń Wiejskich w PoBieDnikU MałyM
GMina iGołoMia-wawrzeŃczyce

Składniki:
1 szklanka soczewicy
2 cebule
2 marchewki
3 łodygi selera naciowego
3 ząbki czosnku
3 łyżki posiekanej natki 
pietruszki zielonej
1/2 szkl. słonecznika
1/2 szkl. płatków owsianych
1 łyżka papryki czerwonej
1 łyżka majeranku 
1 łyżka pieprzu ziołowego 
2 listki laurowe 
1/4 szkl. oleju
1 łyżeczka soli

wykonanie:
soczewicę ugotować w proporcji 1:2 z listkiem laurowym i solą. słonecznik zalać 
wrzątkiem, odstawić do namoczenia na 10 min., odcedzić.
cebulę posiekać w drobną kostkę, marchewkę utrzeć na grubych oczkach, seler po-
kroić drobno. cebulę podsmażyć na 1/4 szklance oleju, dodać marchewkę i seler, 
dusić ok. 10 min.
z ugotowanej soczewicy wyjąć listki laurowe. dodać do niej warzywa, namoczony 
słonecznik, czosnek, posiekaną natkę, płatki owsiane i przyprawy. wymieszać do-
kładnie. 
wyłożyć do  wysmarowanej i posypanej bułką tartą foremki. po wierzchu posypać 
ziarnami sezamu lub słonecznika. piec 180 °c 45-60 min aż będzie przypieczony. 

3 łodygi selera naciowego

1/2 szkl. płatków owsianych
1 łyżka papryki czerwonej

1 łyżka pieprzu ziołowego 

44 2121



Pasztet warzywny z kaszą jaglaną

Koło Gospodyń Wiejskich StrĘGoBorzyce 
GMina iGołoMia- wawrzeŃczyce

Składniki:
2 szkl. kaszy jaglanej
5 marchewek
6 pietruszek
2 selery, 3 cebule
kilka pieczarek
3 łyżki suszonych 
pomidorów
pęczek kopru
3 ząbki czosnku
20 dag masła, 3 jajka
3 łyżki sosu sojowego
zioła prowansalskie 
gałka muszkatołowa, 
papryka słodka, sól, pieprz 

wykonanie:
kaszę gotujemy w 4 szklankach wody ok. 20 min. 
jarzyny ucieramy na grubych oczkach. pokrojoną ce-
bulę podsmażamy na maśle, dodajemy czosnek i resztę 
warzyw, dusimy chwilę, aby jarzyny zostały chrupkie.
ostudzone dodajemy do kaszy ze wszystkimi przypra-
wami, mielimy. na koniec dodajemy pokrojone pomi-
dory, ubite na sztywno białka, żółtka oraz koper.
wkładamy do natłuszczonych foremek i pieczemy 
ok. 45 minut w temperaturze 170 °c.

Pasztet warzywny z kaszą jaglaną

wykonanie:
kaszę gotujemy w 4 szklankach wody ok. 20 min. 

Pierożki pieczone z jabłkami 
i cynamonem
Składniki:
25 dag sera białego (wiejski albo w kostce)
25 dag mąki pszennej, 25 dag margaryny
pół łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli
nadzienie:
3 duże jabłka renety, cynamon, skórka z cytryny

wykonanie:
z podanych składników zagnieść ciasto. rozwałkować na około 4 mil. wycinać 
szklanką kółka. jabłka zetrzeć na grubych oczkach, wymieszać z cynamonem, dodać 
startą skórkę.  na wycięte kółka ciasta nakładać nadzienie i formować pierożki. piec 
około 20 minut. po ostudzeniu można udekorować lukrem.

Koło Gospodyń Wiejskich wawrzeŃczyce
GMina iGołoMia-wawrzeŃczyce

Składniki:
5-6 papryk
2 cebule
2 cukinie
4 pomidory
2 laski cienkiej kiełbasy
2 puszki wołowiny we własnym sosie
sól, pieprz, magi do smaki

wykonanie:
paprykę pokroić w kostkę, cebulę pokrojoną podsmażyć na złoto, dodać paprykę, 
cukinię, pomidory, gotować do miękkości. na końcu dodać kiełbasę i wołowinę. 
doprawić do smaku.

2 puszki wołowiny we własnym sosie

Leczo wawrzynieckie Leczo wawrzynieckie 

Moje notatki:
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Koło Gospodyń Wiejskich złotniki 
GMina iGołoMia- wawrzeŃczyce

Składniki:
 1/2 kg mąki tortowej
 1 i 1/2 margaryny palmy
 1 cukier waniliowy
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 6 żółtek
 200 ml śmietany kwaśnej
 15 dag cukru pudru
 1/2 łyżeczki amoniaku
 1 i 1/2 kg jabłek
 wykonanie:
z powyższych składników zagnieść ciasto, następnie podzielić je na dwie części, rozwał-
kować i przełożyć  jabłkami. jabłka wcześniej obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach 
(można dosłodzić wedle uznania). jabłka mogą byś surowe lub wcześniej podprażone.

Szarlotka

Składniki:
1 margaryna
1 szkl. cukru
6 żółtek
2 szkl. mąki tortowej
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia

wykonanie:
margarynę, cukier i żółtka utrzeć, do utartej masy dodać mąkę z proszkiem do piecze-
nia, a następnie  wymieszać i dodać pianę ubitą z białek - delikatnie wymieszać. ciasto 
wylać na blaszkę, ułożyć połówki śliwek lub ćwiartki jabłek. można posypać kruszonką 
lub cukrem pudrem.

ciasto ucierane ze śliwkami 

koło PrzyJaciół Brzozówki
GMina zieLonki

Składniki:
Ciasto
2,5 szkl. mąki, 25 dag masła
1 łyżeczka cukru pudru
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 serek homogenizowany
9-10 jabłek „szara reneta”, cynamon

Lukier
1 szkl. cukru pudru
2 łyżki gęstej śmietany
sok z połowy cytryny

Kruszonka
pół kostki gorącego masła
pełna szklanka mąki, 5 łyżek cukru pudru

wykonanie:
składniki połączyć, wyrobić ciasto i podzielić na 2 części. jedną włożyć na blachę. 
jabłka obrać, podzielić na połówki, ułożyć na ciasto i posypać cynamonem. przykryć 
drugą połową ciasta. piec godzinę i 15 minut w temp. 160 °c na termoobiegu.
składniki na lukier wymieszać razem, do otrzymania jednolitej, gęstej masy. składniki 
na kruszonkę razem wyrobić, zrobić kulę i włożyć do lodówki do stężenia. ścierać na 
tarce na ciasto. na gorący placek wylać lukier i posypać kruszonką i cukrem pudrem.

Jabłecznik Pani eli 

Moje notatki:
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Jabłkowo-rabarbarowa tarta 
z orzechami „róża jabłkowo-rabarbarowa”
Składniki:
Ciasto: 
300 g mąki pszennej i krupczatki 
(najlepiej pół na pół) 
200 g schłodzonego tłuszczu (najlepiej masło)
100 g drobnego cukru, 3 żółtka 
szczypta soli, garść orzechów włoskich 
oraz 2 łyżki miodu

Nadzienie: 
500 g rabarbaru, 100 g cukru, 
opakowanie cukru wanilinowego, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 
około 2-3 jabłek z czerwoną skórką, najlepiej odmiany deserowej 

wykonanie:
mąkę mieszamy z cukrem, dodajemy dobrze schłodzone masło starte na tarce o gru-
bych oczkach i 3 żółtka . składniki siekamy nożem do połączenia i szybko zagniatamy 
ciasto. jeśli ciasto się rozsypuje dodajemy 1-2 łyżek lodowatej wody. wałkujemy i wykła-
damy na formę do tarty wysmarowanej masłem i wysypanej mąką. dziurawimy ciasto 
równomiernie widelcem, żeby nie wybrzuszyło się podczas pieczenia i jeszcze na chwile 
wkładamy do lodówki. następnie pieczemy na jasny złoty kolor w temperaturze 180 °c
 na funkcji góra-dół do 20 minut. w ciepłym jeszcze piekarniku podpiekamy garść 
orzechów.
rabarbar pokroić na kawałki około 2 cm i wymieszać z cukrem, cukrem wanilinowym 
oraz mąką ziemniaczaną. w garnku zagotować wodę, sok z cytryny i cukier. jabłka nie 
obierane, podzielić na pół, usunąć gniazda nasienne. pokroić jabłka na 2 mm plasterki 
i przełożyć do gorącego syropu cukrowego (jeśli wody będzie zbyt mało można dolać) 
i chwilę pogotować (1 lub 2 min.). uwaga: długość gotowania zależy od gatunku jabłek 
- twardsze gotują się dłużej. Gotowe plasterki jabłek powinny być miękkie i plastyczne, 
nie mogą jednak się rozpadać. odcedzić i wystudzić plasterki (z syropu można przygo-
tować pyszny kompot) . 
na podpieczone ciasto po rancie tarty układamy na zakładkę elastyczne plasterki jabłek. 
następnie wkładamy rabarbar, zostawiając miejsce na środku, gdzie układamy znów pla-
sterki jabłek w kształt róży. całość posypać pokruszonymi i podpieczonymi wcześniej orze-
chami włoskimi. piec 20-30 min. pod koniec pieczenia polać tatrę roztopionym miodem.
po wystudzeniu można udekorować listkami mięty lub stewii.

Koło Gospodyń Wiejskich owczary
GMina zieLonki

Składniki:
1 kg mąki pszennej
sól, gorąca woda
 

wykonanie:
mąkę wsypać do garnka, ogrzać i wysuszyć na palniku, aż będzie lekko przyrumieniona, 
posolić do smaku. na palnik położyć grubą blachę. podgrzaną mąkę z solą przesiać przez 
sitko i ponownie ogrzewać na nagrzanej blasze. do gorącej mąki wlewać powoli wrzącą 
wodę i mieszać lub ubĳ ać tłuczkiem do ziemniaków aż powstaną kluchy. Gotowe prażuchy 
podawać ze skwarkami lub z cukrem na słodko

Prażuchy

Składniki:
10 dag mąki
1¼ l mleka
1 jajko, woda, sól 
mąka do podsypania

 

wykonanie:
zagnieść ciasto z mąki, wody i jajka. po-
siekać nożem lub zetrzeć na tarce. posypać 
mąką, ugotować w osolonej wodzie. od-
cedzić i zalać gorącym mlekiem. można 
podawać z ugotowanymi ziemniakami.

zacierka na mleku

Składniki:
4 ząbki czosnku
2 duże cebule
olej do podsmażenia
3 l wody
liście laurowe 
ziele angielskie
2 pęczki koperku
15 dag marchwi, pietruszki i selera
2 kg ogonów wieprzowych i wołowych
2 litry barszczu białego 
na żytnim zakwasie 

wykonanie:
czosnek i cebule podsmażyć na oleju, 
następnie podlać 3 litrami wody.  wrzu-
cić liście laurowe, ziele angielskie, drob-
no pokrojone w kostkę warzywa. do 
gotującego się wywaru wrzucić ogony 
wieprzowo- wołowe. po ugotowaniu 
ogonów wyciągnąć je i obrać z nich mię-
so. mięso wrzucić z powrotem do garnka 
następnie dodać barszcz. zagotować. 
na koniec wrzucić koperek. podawać 
z ziemniakami.

zalewajka
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Składniki:
1 kg mąki
0,5 kg margaryny
8 jajek, 10 dag drożdży
2 łyżki mleka 
szczypta soli 

wykonanie:
drożdże rozetrzeć z mlekiem, dodać pozostałe 
składniki i wyrobić ciasto. wałkować i formo-
wać rogaliki. można je nadziać dżemem, konfi -
turą, makiem, owocami.

rogaliki drożdżowe

Składniki:
75 dag nóżek wieprzowych
25 dag chudej wieprzowiny bez kości
15 dag włoszczyzny: 
marchew, cebula, pietruszka, seler
kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu
1-2 liście bobkowe
1-2 ząbki czosnku

wykonanie:
nóżki porąbać, mięso opłukać, warzywa rozdrobnić. 
wszystko razem wymieszać, dodać przyprawy i zalać zimną wodą. 
Gotować 4 godziny, pod koniec gotowania posolić. odcedzić wywar. oddzielić mięso 
od kości, pokroić w kostkę i dodać do wywaru, zagotować i odcedzić. wywar przypra-
wić do smaku czosnkiem roztartym z solą.
na dno formy położyć pokrojoną dekoracyjnie marchewkę i pokrojone mięso, zalać wy-
warem i ostudzić do skrzepnięcia. opcjonalnie na dno formy można dodać także pokro-
jone jajka ugotowane na twardo, groszek konserwowy.
przed podaniem zebrać z powierzchni galarety tłuszcz, wyłożyć z formy na półmisek, 
pokroić na porcje. przybrać zieloną sałatą lub natką pietruszki. podawać z octem lub 
cytryną. zamiast dużej formy można użyć małych foremek. 

Galareta z nóżek wieprzowych

nóżki porąbać, mięso opłukać, warzywa rozdrobnić. 

cHór św. MałGorzaty
GMina MicHałowice

Składniki na biszkopt:
6 jajek, niecała szkl. drobnego cukru
¾ szkl. + 2 łyżki mąki pszennej
¼ szkl. + 1 łyżka maki ziemniaczanej

wykonanie: z podanych składników 
wykonać masę biszkoptową i wylać do (wysmarowanej 
masłem i posypanej bułka tartą) misy blaszanej ok. 22 cm. 
piec w temperaturze ok. 170 °c – 40 minut. wyjąć z piekarnika i zostawić do wystudzenia.

tort „Jabłuszko pełne snów”

wykonać masę biszkoptową i wylać do (wysmarowanej 
masłem i posypanej bułka tartą) misy blaszanej ok. 22 cm. 

tort „Jabłuszko pełne snów”

Składniki na masę śmietankową: 800 ml śmietany 36%, 2 opakowania 
serka mascarpone (500 g) schłodzonego, 2 łyżki cukru pudru, cukier z wanilią 

wykonanie: wszystkie składniki zmiksować do uzyskania kremu.

Składniki na frużelinę 
truskawkową:
ok. 1 truskawek, niepełna szkl. cukru, 
2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
rozpuszczonej w 2 łyżkach wody
8 łyżeczek żelatyny zalać ¼ szkl. wody

wykonanie:
wymieszać owoce z cukrem i podgrzewać 
do rozpuszczenia cukru. dodać sok z cytryny, 
wodę z mąką dobrze wymieszać i zagotować. 
odstawić z ognia. napęczniałą żelatynę 
dodać do gorących truskawek i wymieszać. 
pozostawić do wystudzenia (ok. 2 godz.)

wykonanie:
biszkopt przekroić na 3 płaty. najmniejszy włożyć na dno misy. wylać mniej niż poło-
wę frużeliny i na to 1/3 masy śmietankowej, przykryć drugim blatem biszkopta, lekko 
docisnąć. wylać resztę frużeliny i na to masę śmietankową. przykryć trzecim blatem, lek-
ko dociskając. włożyć do lodówki, aby wszystko dobrze stężało (najlepiej na całą noc).

wykończenie:
wykonać masę budyniową z 1 kostki masła połączonej z 1 budyniem waniliowym 
(wg przepisu na opakowaniu). masę podzielić na pół. do jednej dodać barwnik spo-
żywczy (np. czerwony), drugi pozostawić biały. 
wyjąć z misy stężałe ciasto. kolorowym kremem wysmarować półkulę, a środkową 
część jasnym kremem, aby powstał kształt przekrojonego na pół jabłka. 
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Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Michałowice PoD kwitnĄcĄ JaBłoniĄ

GMina MicHałowice

Jabłkowa rozkosz Jolasi

Przygotowanie
białka ubić na sztywno, dodać cukier, żółtka i dalej ubĳ ać. mąkę i proszek do pieczenia 
dodawać porcjami do masy jajecznej i delikatnie wymieszać łyżką. wylać na tortownicę 
wyłożoną na dnie papierem do pieczenia. pieczemy ok. 20 min. w 170 °c.
jabłka zetrzeć na tarce na grubych oczkach. podsmażyć (jeżeli mamy mało soczyste jab-
łka dolać 0,5 szklanki wody). Gdy jabłka będą już miękkie, dodać miód, cukier, gala-
retkę w proszku, żelatynę. mieszając podgrzewać do rozpuszczenia żelatyny. odłożyć ¾ 
szklanki masy jabłkowej, a resztę wylać do tortownicy wyłożonej folią spożywczą i od-
stawić do stężenia.  odłożoną masę jabłkową zmiksować blenderem. 
na tacy rozłożyć folię spożywczą i wylać cienką warstwę masy. odłożyć do stężenia. 
z masy wykroić dowolne ozdoby na tort.
śmietanę ubić na sztywno, dodać cukier i serek mascarpone oraz rozpuszczoną żelatynę. 
chwilę miksować do połączenia się składników.
warstwy tortu:
-  biszkopt, 1/3 bitej śmietany, zimna i stężała masa jabłkowa, reszta bitej śmietany. 

udekorować bitą śmietaną i ozdobami z masy jabłkowej.

Składniki:
Biszkopt:

4 jajka, 4 łyżki mąki tortowej, 4 łyżki cukru
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Masa jabłkowa:
jabłka (obrane) 800 g
sok z cytryny do skropienia jabłek
cukier brązowy – 3 łyżki
2 łyżki miodu
1 galaretka pomarańczowa
3 łyżeczki żelatyny

Bita śmietana:
kremówka 500 ml, 4 łyżeczki żelatyny
50 ml wody, 250 g serka mascarpone

krokiety z farszem brokułowym
Składniki:
Ciasto:
3 szkl. mąki pszennej
2 jajka
1/3 szklanki wody gazowanej
szczypta soli
ciasto wyrobić i usmażyć naleśniki
Farsz:
1 brokuł
1 papryka czerwona
20 dag sera żółtego, sól i pieprz
Dodatkowo:
2 szklanki bułki tartej, 3 jajka

Przygotowanie
brokuł gotujemy w osolonej wodzie na pół twardo, studzimy i siekamy go w kosteczkę. 
ser ścieramy na tarce o grubych oczkach. paprykę kroimy w kostkę i krótko przesmażamy. 
studzimy. łączymy wszystkie składniki, solimy i pieprzymy do smaku. na usmażone na-
leśniki wykładamy farsz i zwĳ amy krokiety, moczymy w jajkach i panierujemy bułką tartą. 
obsmażamy na złoto.

ciasto wyrobić i usmażyć naleśniki

roladki zagórzanki
Składniki:
500 g mięsa 
mielonego wołowego
1 jajko
1 cebula
1 ząbek czosnku
ok. 4 łyżki bułki tartej
4 plastry wędliny
4 plastry sera żółtego
1 jabłko
sól, pieprz
bulion 

Przygotowanie
mięso mielone wyrabiamy z jajkiem i posiekaną drobno 
cebulą i czosnkiem. dodajemy sól, pieprz oraz bułkę tartą.
wyrabiamy jednolitą masę (jeśli mięso nie będzie się kle-
ić możemy zwiększyć ilość bułki tartej).
mięso dzielimy na 4 części, każdą kładziemy na folii 
spożywczej i formujemy prostokąt. na każdy nakłada-
my plasterek wędliny, plasterek sera i kawałek obranego 
wcześniej jabłka. pomagając sobie folią delikatnie zwĳ a-
my roladki i tak zapakowane (jak cukierki) zostawiamy na 
ok. 10 minut. w garnku przygotowujemy bulion, w któ-
rym gotujemy roladki około godziny.
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kwitnące pierogi zagórzanki
Składniki:
Ciasto na pierogi:
750 g mąki poznańskiej
2 szkl. gorącej wody albo mleka
2 łyżki oleju
1 łyżeczka czubata soli
Farsz mięsny:
700 g mięsa od szynki 
albo łopatki
1 duża cebula,1 ząbek czosnku
2 łyżki oleju, 1 kajzerka
2-3 łyżki bułki tartej
2 łyżki kaszy manny
sól, pieprz – mniej więcej po 1 łyżeczce 
majeranek – około 1-2 łyżki 

wykonanie:
cebulę i czosnek obrać. czosnek posiekać bardzo drobno, a cebulkę pokroić w kostkę 
i podsmażyć na oleju. kajzerkę namoczyć w wodzie. mięso zemleć razem z namoczoną 
i odciśniętą kajzerką, dodać do niego podsmażoną cebulkę, bułkę tartą i przyprawy oraz 
1-2 łyżki majeranku. wszystko wyrobić na gładką masę. jeśli jest za sucha dodać trochę 
przegotowanej wody. 
mąkę wsypać do głębokiej, ale dosyć wąskiej miski, dodać sól i olej. wodę zagotować 
i wylać ją na mąkę, aby powstała powłoczka ok. 1,5 cm, to tzw. ciasto zaparzane. Gdy 
przestygnie na tyle, że nie będzie parzyło w ręce, zagnieść  ciasto. jeśli będzie zbyt gęste, 
dodać odrobinę ciepłej, ale już nie gorącej wody albo mąki, gdy okaże się zbyt rzadkie. 
ciasto zagnieść szybko, dobrze wyrobić, podzielić na części i przykryć miską żeby nie 
wysychało.
odcinamy część, rozwałkowujemy i tniemy na paski o szerokości  około 7 cm i długości 
około 25 cm. po środku kładziemy pasek  farszu. tak przygotowany pasek składamy na 
pół i lepimy wzdłuż. następnie zwĳ amy w różyczkę.  zagotowujemy w wysokim rondlu 
wodę. wody powinno być tyle, aby pierogi nie były całkowicie zanurzone. przykrywamy 
i gotujemy do miękkości.

nasze pierogi zostały podane z dodatkiem duszonej marchewki.
cebulkę kroimy w kostkę i dusimy na maśle. marchewkę ścieramy na tarce o grubych ocz-
kach, dodajemy do cebuli. dusimy, następnie dodajemy trochę wody i nadal dusimy do 
miękkości. dodajemy przyprawy  do smaku. po wierzchu możemy posypać  świeżą natką 
pietruszki w połączeniu ze świeżą kolendrą lub według upodobań.

2 szkl. gorącej wody albo mleka

sól, pieprz – mniej więcej po 1 łyżeczce 

zeSPół reGionaLny MoDLniczanki
GMina wieLka wieś

Składniki:
1 kg grochu jaśka
2 łyżeczki kminku
2 liście laurowe
1 kg cebuli 
1 kostka masła
400 ml kwaśnej śmietany 18%
przyprawa maggi

Jasiek maszczonyJasiek maszczony

wykonanie:
Groch jasiek gotujemy w słonej wodzie z kminkiem i liściem laurowym. cebulę mocno 
zeszklić na kostce masła, następnie dodajemy śmietanę i chwilkę gotujemy. Groch odce-
dzamy i mieszamy z cebulą i śmietaną. do smaku dodajemy maggi.

Moje notatki:
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WI E J S K I C H 

KOŁA GOSPODYŃ 

z ternu działania Stowarzyszenia 
Korona Północnego Krakowa

Moje notatki:



koło Gospodyń wiejskich czu-
lice powstało w latach 30-tych 
ubiegłego wieku. w 2014 roku 
koło wznowiło swoją działal-
ność po 20-to letniej przerwie. 
obecnie aktywnie działa w kole 
14 osób. kGw czulice bierze 
czynny udział w uroczystościach 
organizowanych na terenie na-
szej Gminy oraz poza nią. koło 
współdziała z osp czulice, or-
ganizując wspólnie coroczne wycieczki i imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności.  
w 2016 roku współorganizowało dożynki Gminne, które odbyły się w czulicach. w 2017 
roku koło zdobyło wyróżnienie za prezentację stoiska w konkursie potraw podczas dni Gmi-
ny. w tym samym roku zdobyło i miejsce w  konkursie wieńca dożynkowego, którego historia 
sięga lat 30-tych ubiegłego wieku, a  tradycyjne wykonywanie wieńca przez kGw czulice 
nawiązuje do początków tego zwyczaju. 
przewodniczącą koła jest pani bogumiła wawro.

Koło Gospodyń Wiejskich Baranówka
GMina kocMyrzów -LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich baranówka zostało założone w 1952 roku. obecnie zrzesza 
12 mieszkanek wsi. panie z koła biorą czynny udział we wszystkich ważnych wydarzeniach 
na terenie gminy kocmyrzów-luborzyca i województwa małopolskiego. zdobywają nagrody 
i wyróżnienia. w 2014 roku koło z baranówki brało udział w plebiscycie dziennika polskiego 
na najlepsze koło Gospodyń w małopolsce  zdobywając zaszczytne ii miejsce. przy kGw 
działa zespół wokalny. 
przewodniczącą koła jest pani Grażyna bebak.

Koło Gospodyń Wiejskich czULice 
GMina kocMyrzów -LUBorzyca
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Koło Gospodyń Wiejskich karniów
GMina kocMyrzów -LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich Goszyce 
rozpoczęło swą działalność w 1948 
roku, przy krajowym związku rol-
ników, kółek i organizacji rolni-
czych. panie zapisując się do kółka 
rolniczego otrzymywały legityma-
cje członkowskie. organizując się 
w kółku rolniczym, założyły koło 
Gospodyń wiejskich. początkowo 
działaczek było 15 a pierwszą prze-
wodniczącą została pani irena pytel. 
obecnie koło liczy 10 osób. w 2018 
roku koło brało udział w „orszaku 
trzech króli”, po którym panie działaczki zorganizowały poczęstunek, podając uczestnikom 
bigos własnej roboty. w czerwcu bieżącego roku wspólnie z osp Goszyce koło zorganizowało 
dzień dziecka w tutejszej szkole podstawowej. 
przewodniczącą koła jest pani Grażyna wójcik.

Koło Gospodyń Wiejskich DoJazDów
GMina kocMyrzów -LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich 
dojazdów powstało w 1948 
r. obecnie aktywnie działa 
w kole 20 osób (w tym rów-
nież mężczyźni). koło bierze 
czynny udział w obchodach 
świąt religĳ nych, w tym co-
roczne pielgrzymki na skał-
kę w strojach ludowych. 
tradycją stało się organizo-
wanie dnia kobiet dla by-
łych członkiń koła. w 2017 
i 2018r. kGw dojazdów otrzymało zaproszenie na konkurs kulinarno-cukierniczy do szkoły 
specjalnej nr 14 w nowej hucie. tam prezentowało swoje potrawy i wypieki oraz wystąpiło 
z programem artystycznym. 2 czerwca 2018r. odbył się już trzeci z kolei Festyn rodziny współ-
organizowany z przedszkolem samorządowym „wesoła Gromadka” w dojazdowie.  
przewodniczącą koła jest pani maria radoszek.

Koło Gospodyń Wiejskich GoSzyce 
GMina kocMyrzów -LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich kar-
niów rozpoczęło swą działalność 
w 1960 roku i jest jednym ze star-
szych kół działających na terenie 
naszej Gminy. liczba pań aktual-
nie należących do koła to 10 osób. 
kGw karniów od lat zdobywało 
czołowe miejsca na konkursach 
wieńca dożynkowego. często 
reprezentowało Gminę podczas 
uroczystości niedzieli palmowej 
na rynku Głównym w krakowie. 
w konkursach potraw regional-
nych prezentuje stare regionalne 
potrawy oraz pyszne nalewki.   
przewodniczącą koła jest pani weronika zemełka.

koło Gospodyń wiejskich kocmy-
rzów rozpoczęło swą działalność 
w 1967 roku. koło liczy obecnie 
12 działaczek. kGw bierze czynny 
odział w większości imprez Gmin-
nych o charakterze kulturalnym. re-
prezentowało również Gminę pod-
czas uroczystości powiatowych jak 
i wojewódzkich. w tym roku koło 
z kocmyrzowa otrzymało wyróżnie-
nie w konkursie potraw w zagórzy-
cach dworskich. 
przewodniczącą koła jest pani 
małgorzata czajka.

Koło Gospodyń Wiejskich kocMyrzów
GMina kocMyrzów -LUBorzyca
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Koło Gospodyń Wiejskich  PietrzeJowice 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

koło Gospodyń wiej-
skich łuczyce powsta-
ło w roku 1956. obec-
nie do koła należy 10 
pań. kGw łuczyce 
aktywnie angażuje się 
w życie kulturalne na-
szej Gminy. uczestniczy 
w dożynkach Gmin-
nych, konkursie potraw 
regionalnych i innych 
ważnych wydarzeniach. 
cykliczną imprezą integracyjną koła  jest „biesiada jabłkowa”.
przewodniczącą koła jest pani katarzyna wcisło-nowak.

Koło Gospodyń Wiejskich LUBorzyca
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich 
luborzyca  zostało założone 
w 1968 roku, reaktywowane 
w 2012 roku, gdzie wybrano 
nowy zarząd. liczba członkiń 
to 12 osób. koło zainicjowało 
powstanie „orszaku trzech 
króli”, który jest organizo-
wany od 2015 roku, również 
w 2015 roku uczestniczyło 
w przeglądzie Gwary krakow-
skiej – „godki krakowskiej” 
w biskupicach gdzie zajęło 3 
miejsce. w 2017 roku panie  
brały udział w dożynkach powiatowych w sułoszowej. wieloletnią tradycją koła jest udział  
w kiermaszach rękodzieła.
przewodniczącą koła jest pani jadwiga walczak.

Koło Gospodyń Wiejskich łUczyce 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

koło Gospodyń wiejskich 
pietrzejowice jest najstarszym 
z kół działającym na tere-
nie Gminy (powstało w 1934 
roku). obecnie w kole dzia-
ła 10 pań. podczas konkursu 
kulinarnego w zagórzycach 
dworskich 2018 koło otrzy-
mało dyplom oraz nagro-
dę pieniężną za prezentację 
potraw. od kilku lat kGw 
pietrzejowice jest współorga-
nizatorem warsztatów z rę-
kodzieła ludowego dla pań z kół działających na terenie Gminy.
przewodniczącą koła jest pani barbara lech.

koło Gospodyń wiejskich pru-
sy istnieje od  1974 roku. obec-
nie liczba członkiń wynosi 10 
osób. w 2008 r. koło zdoby-
ło i miejsce podczas dożynek 
małopolskich w Gdowie oraz 
i miejsce na  dożynkach powia-
towych w słomnikach.  20 maja 
2018 roku panie z koła zdobyły 
i miejsce w zagórzycach dwor-
skich podczas konkursu kulinar-
nego „święto kwitnącej jabłoni”. 
za prezentację potraw otrzyma-
ły puchar, dyplom oraz nagrodę 
pieniężną.
przewodniczącą koła jest pani magdalena krajewska.

Koło Gospodyń Wiejskich PrUSy
GMina kocMyrzów -LUBorzyca
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koło prezentuje się na różnych 
wystawach organizowanych przez 
województwo małopolskie, powiat 
krakowski oraz gminę. oprócz fa-
scynacji kulinarnych panie z kGw 
igołomia prężnie działają na rzecz 
środowiska lokalnego organizując 
dni seniora, wigilię dla samot-
nych, dzień dziecka. 
założyły zespół wokalny ale-
babki. z ich udziałem został na-
kręcony odcinek programu „sma-
kowanie małopolski” Główną 
potrawą regionalną w wykonaniu 
członkiń koła jest kapuśniak igołomski na żeberkach, pieczone pierogi z kapustą, a także fasolka 
po igołomsku.
przewodniczącą kGw jest pani agnieszka jazgar.

Koło Gospodyń Wiejskich w  PoBieDnikU MałyM 
GMina iGołoMia - wawrzeŃczyce

Stowarzyszenie Aktywna Wieś 
w  GoSzczy i SaDowiU 
GMina kocMyrzów - LUBorzyca

stowarzyszenie ak-
tywna wieś w Gosz-
czy i sadowiu zostało 
zarejestrowane w 2011 
roku. współtworzy je 
15 pań. stowarzysze-
nie organizuje corocz-
ne cykliczne imprezy 
takie jak: ”konkurs 
na rodzinną palmę 
wielkanocną”, „spot-
kanie wigilĳ ne”,” święto patrona szkoły w Goszczy”, „majowe spotkanie z pieśnią patriotycz-
ną”, „dzień babci i dziadka”.  stowarzyszenie organizuje te imprezy przede wszystkim z myślą 
o mieszkańcach Goszczy i sadowia angażując do współpracy osp Goszcza, orkiestrę dętą 
„ton” oraz szkołę podstawową.
prezesem stowarzyszenia jest pani krystyna broś.

Koło Gospodyń Wiejskich w iGołoMi 
GMina iGołoMia - wawrzeŃczyce

w dniu 28 lutego 2015 roku 
w pobiedniku małym miało 
miejsce zebranie założycielskie, 
mające na celu utworzenie sto-
warzyszenia - koło Gospodyń 
wiejskich wsi pobiednik mały.  
koło aktywnie uczestniczy 
w działalności społecznej, panie 
wzajemnie się inspirują, dzielą 
przepisami pasjami i talentami.  
podnoszą kwalifi kacje poprzez 
szerszy dostęp do kultury, praktycznych porad oraz rozrywek.  towarzyszą w codziennym życiu  
mieszkańców,  uczestniczą w działaniach wzajemnie się wspierających  jak również nawiązują 
współpracę z innymi organizacjami. poprzez zorganizowanie wystaw, degustacji potraw panie 
skupione w kGw mają  za cel promowanie  tradycyjnych produktów wiejskich i zdrowego trybu 
życia, integrację mieszkańców i okolic, pobudzenie ich do aktywnego życia. 
przewodniczącą kGw jest pani aneta dudziak

koło liczy 14 członkiń. początki działal-
ności kGw to lata 60-te. koło prezentuje 
się na różnych wystawach organizowanych 
przez powiat krakowski oraz gminę, m.in: 
prezentacja stołu wigilĳ nego w krakowie; 
stół regionalny na seminarium „teraźniej-
szość i przyszłość w ue”; przygotowanie 
degustacji podczas konferencji „dziedzi-
ctwo kulturowe wsi podkrakowskiej” (pałac 
w igołomi); organizacja i Gminnego Forum 
kobiet (dom strażaka w stręgoborzycach 
2007); organizacja okolicznościowych spot-
kań dla mieszkańców stręgoborzyc; cyklicz-
ne spotkania z okazji dnia seniora i święta kobiet; coroczny udział w pikniku integracyjnym 
w pobiedniku małym; coroczny udział w małopolskim święcie warzyw koło aktywnie współ-
działa także ze stowarzyszeniem wspieranie aktywności lokalnej w stręgoborzycach. specjal-
nością koła są tradycyjne kołacze oraz chleb na zakwasie. 
przewodniczącą koła jest pani eleonora kusińska

Koło Gospodyń Wiejskich StrĘGoBorzyce
GMina iGołoMia - wawrzeŃczyce
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koło to zrzesza 20 pań. działa 
w gminie igołomia-wawrzeń-
czyce już od dawna. uczest-
niczy w wydarzeniach, uro-
czystościach na terenie gminy 
i promuje ją na zewnątrz. 
wykazało się skutecznością w 
pozyskaniu środków z unii eu-
ropejskiej z programu rozwoju 
obszarów wiejskich na remont 
łazienek w swojej siedzibie. panie z kGw złotniki wraz z radą sołecką dbają o utrzymanie 
porządku na strefi e rekreacyjno-sportowej. specjalnością koła są ciasta i ciasteczka. prezentują 
także wiejski chleb, kołacz, smalec, powidła, ser biały (bryndza) o smaku mięty i papryki.
przewodniczącą koła jest pani jolanta kisiel. 

Koło Gospodyń Wiejskich wawrzeŃczyce
GMina iGołoMia - wawrzeŃczyce

koło Gospodyń wiejskich z wa wrzeńczyc 
skupia 17 członkiń. kGw wawrzeńczy-
ce bierze czynny udział w wydarzeniach 
zarówno na terenie gminy jak i poza nią. 
w 2008 roku, biorąc udział w święcie 
„wybór chłopa roku 2008” koło, zdo-
było uznanie za prezentację i wystawione 
potrawy do degustacji, m.in. leczo waw-
rzynieckie, chleb swojski i różne ciasta. 
tę prezentację doceniły nie tylko wła-
dze lokalne (wójt Gminy – pan józef rysak), ale również minister rolnictwa i rozwoju wsi 
– pan marek sawicki. członkinie koła uczestniczyły w wojewódzkim konkursie potraw re-
gionalnych w krakowie w 2011 roku, gdzie zdobyły i miejsce, a nagrodą był wyjazd do war-
szawy na konkurs „stoły wigilĳ ne 2011 roku i tu otrzymały wyróżnienie. w 2011 roku zostały 
laureatkami iii miejsca w kategorii kulinaria na iii Festiwalu piosenki ranczerskiej wilkowyj-
ce 2014 w przysieku koło torunia. w 2016 roku panie zdobyły ii miejsce w konkursie potraw 
w zagórzycach podczas „święta kwitnącej jabłoni”. członkinie corocznie biorą udział w Fo-
rum kobiet, małopolskim święcie warzyw, pikniku integracyjnym w pobiedniku małym. ak-
tywnie współpracują z osp oraz centrum kultury i promocji w igołomi-wawrzeńczycach. 
specjalnością koła jest leczo i papryka faszerowana. 
przewodniczącą koła jest pani alicja duda.

Koło Gospodyń Wiejskich złotniki 
GMina iGołoMia - wawrzeŃczyce

Koło Przyjaciół Brzozówki
GMina zieLonki

koło przyjaciół brzozówki, działa od 2008 r. pod przewodnictwem pani marii pahl, jako 
wspólnota mieszkańców pięknej wsi brzozówka, położonej na wzgórzu w gminie zielonki. co 
roku organizujemy bale karnawałowe dla najmłodszych, tworzymy oryginalne palmy wielka-
nocne, aktywnie uczestniczymy w dożynkach gminnych i parafi alnych, prezentując własno-
ręcznie zrobiony wian dożynkowy oraz zawsze nowe kompozycje muzyczne. w celach inte-
gracyjnych i rekreacyjnych organizujemy we współpracy z harcerzami i szkolnym klubem 
wolontariatu z korzkwi pikniki rodzinne na sołeckim kompleksie sportowym, gdzie każdy ma 
okazję rozwinąć pasje sportowe, artystyczne, a także spróbować pysznych ciast upieczonych 
przez członków koła. spotykamy się, by robić coś dla innych, kultywować tradycje, odpocząć, 
porozmawiać ze sobą, zobaczyć spektakl w kinie lub teatrze, poćwiczyć pilates i czasami śmie-
jemy się, że jesteśmy elitarną jednostką do zadań specjalnych:)
przewodniczącą koła przyjaciół brzozówki jest pani karolina kmiecik-jusięga.

koło Gospodyń wiejskich to 
grupa około dwudziestu ener-
gicznych, pomysłowych kobiet, 
zaangażowanych w rozwój i in-
tegrację wsi. współpracujemy 
z radą sołecką z owczar, z osp 
owczary oraz z ckpir w zie-
lonkach. angażujemy się w życie 
naszej wsi, gminy oraz powiatu, 
aby krzewić i podtrzymywać lo-
kalne tradycje i dobrosąsiedzkie 
stosunki. 
przewodniczącą kGw owczary jest pani zofi a maj.

Koło Gospodyń Wiejskich owczary
GMina zieLonki
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w skład chóru wchodzi 7 pań. 
chór parafi alny św. małgorzaty 
z raciborowic posiada niejed-
no oblicze, ponieważ jego pasją 
jest nie tylko śpiewanie, ale tak-
że pieczenie i gotowanie. 
chórzystki są w pełnej gotowo-
ści serwować dania ze zdrowej 
żywności. nasz chór chętnie 
się udziela w parafi alne uroczy-
stości, śpiewając na pana chwa-
łę z serca i duszy całej. 
 

Zespół Regionalny MODLNICZANKI 
GMina wieLka wieś

modlniczanki to zespół złożony 
z gospodyń związanych oczywiście 
z modlniczką. w strojach krakow-
skich kultywują rodzime tradycje 
ludowe, warto zaznaczyć, że  część 
z tych strojów to oryginalne kilku-
dziesięcio, a nawet ponad stuletnie 
gorsety po babciach i prababciach. 
na co dzień zespół spotyka się by 
pod okiem akordeonisty ćwiczyć 
repertuar na okolicznościowe wy-
stępy. najważniejsze w roku są do-
żynki oraz przegląd Folklorystyczny 
im. józefa lachnera, dawnego na-
uczyciela muzyki i miłośnika folk-
loru, z którego zapisów dawnych 
piosenek i melodii ludowych do tej 
pory korzystają zespoły z Gminy wielka wieś. ostatnim sukcesem modlniczanek jest zdobycie 
i miejsca na dożynkach powiatowych w sąspowie za stoisko oraz potrawę regionalną. postne 
danie pn. „Groch jasiek maszczony” to danie, które ze swojego domu rodzinnego wyniosła 
rodzima modlniczanka- gospodyni zosia, a więc mamy pewność, że nie znajduje się w żadnej 
innej książce kucharskiej.

Chór Św. MAŁGORZATY 
GMina MicHałowice

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Michałowice POD KWITNĄCĄ JABŁONIĄ
GMina MicHałowice

stowarzyszenie kół Gospodyń 
wiejskich Gminy michałowi-
ce „pod kwitnącą jabłonią” 
powstało na bazie koła Go-
spodyń wiejskich działają-
cego przez 50 lat w zagórzy-
cach. od 3 lat stowarzyszenie 
współorganizuje, ale także 
uczestniczy w wiosennym Fe-
stiwalu kulinarnym organi-
zowanym przez lGd stowa-
rzyszenie korona północnego 
krakowa. corocznie członkinie stowarzyszenia aktywnie włączają się organizację święta 
kwitnącej jabłoni w zagórzycach oraz przygotowują corocznie wieńce dożynkowe. 
prezesem stowarzyszenia jest pani Grażyna kozioł.

KRAKÓW

zielonki

michałowicewielka 
            wieś kocmyrzów-

-luborzyca
iGołomia-

-wawrzeńczyce
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PrzePiśnik... czyli kuchnia 
według podkrakowskich Gospodyń

TO opracowany przez  
StowarzySzenie korona PółnocneGo krakowa  

zbiór przepisów na tradycyjne dania,  
ciasta i przetwory - często już zapomniane,  
a mające szansę na przywrócenie do życia  

oraz potrawy z aktualnych receptur  
opracowanych przez koła Gospodyń wiejskich  

z Gmin: iGołomia-wawrzeńczyce,  
kocmyrzów- luborzyca, michałowice,  

wielka wieś, zielonki. 

PrzePiśnik...  pozwoli utrwalić  
oraz wypromować dziedzictwo kulinarne 

jako niezmiernie ważną część  
dziedzictwa kulturoweGo podkrakowskiej wsi,  

co przyczynia się do tworzenia wizerunku  
i promocji reGionu, a najważniejszymi  

podmiotami, które z wielką pasją dbają  
o zachowanie i podtrzymywanie lokalnych  

tradycji są koła Gospodyń wiejskich.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


