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Obszar Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” jest niezwykle  

zróżnicowany pod względem krajobrazowym, historycznym jak i kulturowym.  

To miejsce gdzie przenikają się zwyczaje, religie i smaki.  

Kuchnia Mazurskiej Krainy to sprawdzone przepisy na pyszne dania.   

Wśród nich znajdują się tradycyjne, mazurskie potrawy, jak i te codzienne - podawane  

podczas rodzinnych obiadów. Smaki te często przekazywane były z pokolenia na pokolenie.  

Zapraszamy do skorzystania z tych niezwykłych przepisów naszych mieszkańców,  

kół gospodyń wiejskich oraz regionalnych restauracji.  

Zapewniamy, że będzie lokalnie, zdrowo i przede wszystkim pysznie.

Życzymy smacznego
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Przygotowanie: 

Dobry, tłusty twaróg kruszymy 
i przesypujemy sodą, przykry-
wamy ściereczką, wstawiamy do 
lodówki na 2 lub 3 dni.  
Po tym czasie w garnku roztapia-
my margarynę, dodając sól  
i twaróg. Gdy ser zrobi się szkli-
sty, gładki i bez grudek, dodaje-
my szynkę, chwilę mieszamy  
i dodajemy żółtka.  
Wylewamy do miski i czekamy 
aż wystygnie. Ciepły ser można 
formować w dowolny sposób.

Składniki: 

1 kg twarogu,  

½ kostki margaryny,  

2 żółtka,  
sól do smaku,  

2 łyżeczki sody  

oczyszczonej,  

100 g szynki.

„Ser mazurSki z Szynką”  
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka

Składniki:

2 kg kalafiora, 

1 kg pomidorów, 

200 ml oleju, 

10 dag cukru, 

łyżeczka soli, 

8 ząbków czosnku, 

120 ml octu 6 %, 

2 czerwone papryki, 

pęczek natki pietruszki 

Przygotowanie: 

Kalafiory myjemy i dzielimy na małe różyczki. Gotujemy około 5 minut w lekko osolonej wodzie, następnie  
odcedzamy i studzimy. Pomidory myjemy i drobno kroimy. Papryki myjemy, usuwamy gniazda nasienne, 
miąższ kroimy w cienkie paski. Natkę pietruszki myjemy i siekamy. Czosnek obieramy i przeciskamy przez 
praskę. Warzywa zalewamy octem i olejem, wsypujemy cukier oraz sól. Zagotowujemy, następnie dodajemy 
kalafior i dusimy na małym ogniu około 30 minut, od czasu do czasu mieszając. Wyparzone słoiki napełniamy 
po brzegi gorącą sałatką, zakręcamy i odwracamy do góry dnem. Przykrywamy i zostawiamy na 30 minut.

SaŁatka DelikateS z kalafiorem  
StoWarzySzenie kekS – kozŁoWSka ekologiczna kuźnia Smaku gmina kozŁoWo
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Składniki:

2 kg mięsa wieprzowego (szynki) bez kości, 

60-80 g soli,  

4 g saletry,  
4 g cukru, 
kilka ziaren pieprzu,  

kilka ziaren ziela angielskiego,

4 g kolendry,  

2 goździki,  
2 ząbki czosnku, 

2 liście laurowe,  

kilka ziaren jałowca.

Przygotowanie: 

Mięso opłukać i odsączyć. Przyprawy utłuc w moździerzu lub zmielić w młynku. 
Dokładnie natrzeć na zewnątrz i wewnątrz mieszaniną wyżej podanych przypraw. 
Następnie mięso włożyć do kamiennego naczynia, przykryć dębową deską i obcią-
żyć kamieniem. Garnek z mięsem odstawić w chłodne miejsce (od 4 do 8 stopni). 
Koniecznie co dwa dni odwracać mięso. Jeśli podczas pierwszego odwracania okaże 
się, że mięso puściło zbyt mało soku dodać przegotowaną, ostudzoną wodę.  
Peklować do 20 dni. W tym czasie wyjąć mięso z zalewy i dokładnie osuszyć, 
powiesić w przewiewnym miejscu, a następnie uwędzić (drewno z olchy). 

„Szynka WęDzona”  
Pan Stefan guba z JanoWa 

Przygotowanie: 

Pierwszy dzień – mięso kroimy na drobne kawałki 
do mielenia, dodajemy sól peklową i odstawiamy 
do lodówki. Na drugi dzień – mięso wołowe mieli-
my na drobnym sicie, dodajemy przyprawy  
i dokładnie mieszamy. Mięso wieprzowe mielimy 
na grubym sicie, dodajemy do wołowego i masuje-
my do uzyskania jednolitej konsystencji.  
Otrzymaną masę nadziewamy do wypłukanych  
jelit i dzielimy na pęta. Produkt wędzimy  
w wędzarni do uzyskania wiśniowego koloru. 
Następnie układamy do gorącej wody – 95 stopni 
na 7-8 minut. Po wystudzeniu podajemy.

Składniki: 

mięso wieprzowe  

z łopatki 80%,  

mięso wołowe z udźca 20%, 

jelita wieprzowe,  

sól peklowa 20 g  

na 1 kg mięsa,  

pieprz naturalny,  

pieprz ziołowy,  

czosnek,  
drewno z olchy do wędzenia

„kieŁbaSa Stefana”  
Pan Stefan guba z JanoWa 
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Przygotowanie: 

Ziemniaki ucieramy na tarce, boczek 
drobno siekamy i smażymy na złoty kolor. 
Do ziemniaków dodajemy boczek, jajka, 
mleko i mieszamy.  
Kolejno dodajemy przyprawy do smaku. 
Nabijamy delikatnie w jelita, zawiązuje-
my, a następnie parzymy we wrzątku  
do 50 minut, nie dopuszczamy  
do zagotowania.

Składniki: 

5 kg ziemniaków,  

60 dkg boczku,  

1 szklanka mleka,  

4 jajka, pieprz ziołowy,  

pieprz naturalny,  

sól, majeranek,  

8 m jelit

„kiSzka ziemniaczana”
SoŁectWo DźWierzuty

Składniki:

1 kg podgardla, 

1,5 kg łopatki, 

0,5 kg wątroby, 

20 dkg serc drobio-

wych, 
2 jaja,  
1 bułka czerstwa, 

sól, pieprz, czosnek, 

listek laurowy, 

ziele angielskie

Przygotowanie: 

Mięso i podroby gotujemy 
do miękkości.  
Następnie dwa razy  
mielimy przez maszynkę.  
Dodajemy jajka  
i namoczoną bułkę.  
Po doprawieniu i wymie-
szaniu wykładamy do 
wysmarowanej wcześniej 
formy i pieczemy około 
1,5 godziny.  
Po wystygnięciu pasztet 
jest gotowy do spożycia.

„PaSztet WieJSki” Pan marek noWakoWSki 
z turzy maŁeJ gmina PŁośnica

„PoDPŁomyk”   
zaJazD tuSinek W rozogach

Przygotowanie: 

Drożdże rozbić z niewiel-
ką ilością wody, następnie 
dodawać mąkę cały czas 
ugniatając, aż do uzyska-
nia kleistej konsystencji. 
Ciasto podzielić na nie-
wielkie części, z których 
należy formować okrągłe 
placki. Tak przygotowane 
placki należy włożyć do 
specjalnego pieca opalane-
go drewnem.

Składniki:

1 kg mąki, woda 

drożdże
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„PoDPŁomyk”   
zaJazD tuSinek W rozogach

Składniki:

2 duże selery, 

2 średnie cebule, 

1 szklanka bułki tartej, 

4 jajka, 
Kostka margaryny, 

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie: 

Selery utrzeć na tarce, cebule obrać  
i pokroić w paski. Margarynę rozpu-
ścić, dodając delikatnie 3 łyżki wody. 
Dusić w tym seler i cebule.  
Gdy zmiękną odstawić do przestygnię-
cia. Do schłodzonej masy dodać  
1 szklankę bułki tartej i 4 żółtka. 
Białka ubić na pianę i dodać do masy. 
Doprawić do smaku, następnie piec  
w wąskiej blaszce przez około godzinę.

„PaSztet z Selera” 
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa

Przygotowanie: 

Na talerzu ułożyć umyte liście 
szpinaku dodać pokrojone  
i umyte pomidory i rzodkiewkę. 
Pokroić na małe kawałki sery 
i rozłożyć na liściach i warzy-
wach. W oddzielnej miseczce 
wlać około 3 łyżki oliwy,  
3 łyżki wody, pokrojony szczy-
pior, kolendrę, musztardę, sok 
z cytryny, posiekany czosnek, 
paprykę, przyprawić do smaku, 
wymieszać i polać sałatkę. 

Składniki: 

0.3 kg świeżych liści młodego 

szpinaku, pomidory malinowe, 

pestki słonecznika, rzodkiewka, 

pietruszka, 10 dkg twarogu,  

10 dkg. sera pleśniowego, 10 dkg 

sera typu kozi lub feta, sól, pieprz, 

sok z cytryny, papryka ostra  

w proszku, papryka ostra świeża,  

1 ząbek czosnku, łyżka musz-

tardy, oliwa, woda, kolendra, 

szczypior

„SaŁatka na Dużego gŁoDa” 
Pani katarzyna SzczePkoWSka z JanoWca kościelnego 
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Przygotowanie: 

Mięso mielone z jajkami, bułką i cebulą wyrobić na jednolitą masę.  
Formę od babki z „kominkiem” wyłożyć plastrami boczku, a następnie nałożyć mięso mielone,  
które na końcu przykryjemy boczkiem.  
Piec w piekarniku o temperaturze 180 stopni około 40-60 minut. 

Składniki: 

1 kg mielonego mięsa, 

0,5 kg boczku parzonego 

lub wędzonego,  

3 jajka,  
tarta bułka,  

sól, pieprz,  
0,5 pokrojonej cebuli

„Wieniec WóJta”  
koŁo goSPoDyń WieJSkich z kolonii 

Składniki:

2 kabaczki średniej wielkości, 

5 pomidorów, 

75 dkg mielonego mięsa, 

3 wątróbki drobiowe, 

2 cebule, 
4 łyżki margaryny, 

2 bułki czerstwe, 

2-3 ząbki czosnku, 

szklanka śmietany, 

1 łyżka mąki, 

sól, pieprz, 
majeranek, 
mielona papryka 

Przygotowanie: 

Cebulę obrać, umyć, drobno pokroić, posolić i przesmażyć przez 5 minut wraz z posiekaną wątróbką. 
Mięso doprawić solą, pieprzem, majerankiem i drobno posiekanym czosnkiem.  
Wymieszać z uprzednio namoczoną w wodzie i odciśniętą  bułką oraz z przesmażoną wątróbką. 
Kabaczki umyć, obrać z łupiny, przekroić na połowę i wybrać gniazda nasienne.  
Wypełnić farszem połówki kabaczków, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. 
Polać śmietaną wymieszaną z mąką, solą i papryką.  
Naczynie przykryć i wstawić do nagrzanego piekarnika.  
Piec około 25 minut, a następnie włożyć pomidory nacięte na krzyż i posolone.  
Można oprószyć żółtym serem.  
Naczynie wstawić ponownie (bez przykrycia) do piekarnika i piec jeszcze przez 10-15 minut.  
Podawać w tym samym naczyniu z bułką, ryżem lub ziemniakami.

„kabaczki faSzeroWane”  
Pan Jerzy DuDa z PŁośnicy  
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Przygotowanie: 

Borowiki oczyścić, pokroić w plasterki, 
podsmażyć, a następnie udusić na oleju 
lub maśle. Pod koniec smażenia opró-
szyć solą i pieprzem. Ugotować wywar 
na włoszczyźnie z dodatkiem soli oraz 
liścia laurowego. Wyjąć jedną lub obie 
marchewki. Resztę warzyw wraz  
z wywarem zmiksować na krem. 
Cebulę pokroić w plastry, zeszklić na 
oleju, a następnie lekko zbrązowić, cią-
gle mieszając. Do wywaru dodać cebulę 
wraz z usmażonymi grzybami.  
Gotować na małym ogniu pod przy-
kryciem jeszcze około 20 minut.  
Przestudzić, połączyć ze słodką śmietanką. Podawać z groszkiem ptysiowym, najlepiej własnoręcznie wyko-
nanym. W tym celu wystarczy zagotować wodę z masłem i solą, zestawić garnek z ognia, wsypać mąkę  
i energicznie ucierać aż do zniknięcia grudek. Nieco przestudzić, wymieszać bardzo dokładnie z jajkiem  
i żółtkiem aż ciasto stanie się gładkie i przestanie się kleić do ścianek naczynia. Pozostawić do całkowitego 
ostudzenia. Ciastem napełnić szprycę, na papier do pieczenia wyciskać porcje wielkości grochu, zachowując 
niewielkie odstępy. Piec na złoto w piekarniku nagrzanym do około 200 stopni. 

Składniki: 

50 dag borowików,  

1 duża cebula (150 g),  

2 średnie marchewki (200 g), 

pół małego selera (150 g),  

1 pietruszka (40 g),  

kawałek pora (50 g),  

liść laurowy,  

około 1,5 l wody,  

1 łyżka sosu sojowego,  

50 ml słodkiej śmietanki 18%, 

olej do smażenia.

„krem boroWikoWy z groSzkiem PtySioWym” 
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa

Przygotowanie: 

Grzyby namoczyć w zimnej wodzie. Do garnka z wrzącą wodą  
(5 szklanek) włożyć boczek, kiełbasę i włoszczyznę. Wywar przecedzić, 
ostudzić. Serwatkę dobrze wymieszać z mąką. Wlać do gorącego,  
ale nie wrzącego wywaru. Dodać kwas z kapusty i roztarty ząbek czosnku,  
doprawić śmietaną i szczyptą majeranku.  
Zalać żurkiem ugotowaną wcześniej kiełbasę.

Składniki  
na groszek ptysiowy: 

5 dag masła, 10 dag mąki,  

110 ml wody,  

1 jajko, 1 żółtko,  

1/4 łyżeczki soli

Składniki:

1 nieduży pęczek włoszczyzny, ½ kg dobrego, chudego, 

wędzonego boczku, 2 łyżki grubo mielonej mąki żytniej, 

1 litr serwatki, sól do smaku, 1 łyżeczka kminku, ząbek 

czosnku, ½ szklanki gęstej śmietany, ½ kg białej kiełbasy, 

½ szklanki kwasu z kapusty, suszone grzybki

„żurek Po JanoWSku”  
Pani aPolonia zaWaDzka z JanoWa
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Przygotowanie: 

Na blaszce w piekarniku 
rozłożyć małe kawałki dyni i po-
krojoną cebulę. Następnie skropić 
oliwą, czosnkiem granulowanym 
oraz solą. Zapiekać w piekarni-
ku około 15-20 minut w tempe-
raturze 160 stopni. Zapieczoną 
dynię i cebulę wrzucić do gorącej 
wody i gotować, dodając małe 
części obranej marchewki, starty 
imbir, pokrojoną papryczkę  
i masło. Gotować na małym 
ogniu do miękkości marchew-
ki, następnie zmiksować na 
gładki krem, doprawić do smaku. 
Rozlać na talerze, na środek 
wlać łyżkę jogurtu zmieszaną 
ze śmietanką,  posypując obficie 
świeżymi ziołami. 

Składniki: 

1 kg  miąższu z dyni  

bez pestek,  
2 duże słodkie marchewki, 

2 ząbki czosnku,  

czerwona cebula,  

kawałek ostrej papryczki, 

kawałek imbiru,   

jogurt naturalny i śmietanka, 

1 łyżka masła, oliwa,  

garść świeżej natki  

pietruszki, koper lubczyk, 

sól, pieprz,  
papryka w proszku,  

czosnek granulowany

„zuPa krem DynioWo-marcheWkoWa”  
Pani katarzyna SzczePkoWSka z JanoWca kościelnego

Składniki:

Jedna cała kaczka,  

krew, owoce (śliwka, jabłko, wiśnia),  

3 łyżki octu, włoszczyzna, liść laurowy,  

ziele angielskie, sól, 2 łyżki mąki, pieprz,  

odrobina cukru.

Przygotowanie: 

Gotujemy poporcjowaną kaczkę.  
W połowie gotowania dodajemy włoszczyznę, przyprawy i owoce. 
Gdy kaczka jest miękka zagęszczamy rosół wodą z mąką.  
Następnie wlewamy krew z octem, doprawiamy do smaku  
i zagotowujemy. Na koniec oddzielamy mięso od kości,  
rozdrabniamy je i z powrotem wrzucamy do czerniny.

„czernina z kluSkami”  
Pani alicJa eiDtner z turóWka gmina kozŁoWo
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Składniki zupa: 

10 dużych buraków,  

marchewka,  

sól, pieprz,  
ocet,  
cebula,  
lubczyk,  
majeranek,  
pietruszka

„barSzcz czerWony bez zakWaSu z uSzkami na Szybko”   
Pani katarzyna SzczePkoWSka z JanoWca kościelnego

Składniki:

2 garście majowego  

szczawiu,  
7 jajek,  
ziemniaki,  
cebulka,  
śmietana 30%,  

2 litry wody,  

porcja rosołowa,  

2 łyżki smalcu

Przygotowanie: 

Do garnka z wodą wrzucamy porcję rosołową, gotujemy około 20 minut, wyjmujemy kości,  
przecedzamy wywar, dodajemy pokrojony szczaw. Gotujemy wszystko 5 minut.  
Następnie dwa roztrzepane jajka wrzucamy do gotującej zupy.  
Na koniec pokrojoną drobno cebulkę szklimy na 2 łyżkach smalcu i łączymy z zupą.  
Do zupy dodajemy ugotowane na twardo jajka i ziemniaki. 

„DomoWa zuPa SzczaWioWa” 
Pani Jolanta JaStrzęboWSka z niDzicy

Składniki uszka: 

szklanka mąki,  

woda, olej,  
2 garście suszonych  

grzybów leśnych,  

cebula,  
przyprawy

Przygotowanie: 

Do wysokiego garnka wlać wodę i wrzucić obrane i pokrojone na cząstki surowe buraki.
Dodać sól, całe ziarnka pieprzu, ziele angielskie i kawałki świeżego lubczyku.  
Gotować do miękkości, a następnie przecedzić. Powstały wywar doprawić octem i dużą 
ilością majeranku, solą, pieprzem i pietruszką. Można dodać przesmażoną na maśle  
i oleju cebulę. Przygotować farsz. Suszone grzyby obgotować i odcedzić.  
Na oleju przesmażyć cebulę, dodać zmielone grzyby, doprawiając do smaku solą  
i pieprzem. Do miski wsypać mąkę, wlać ciepłą wodę i łyżeczkę oleju. Zagnieść jednolite, 
pulchne ciasto. Rozwałkować na bardzo cienki placek (podsypując mąką).  
Wykrawać małą szklanką kółka, nakładać farsz. Ciasto formować jak na pierogi po 
czym zawijać na palcu i szczepiać.  
Gotować we wrzątku około 2-3 minuty od wypłynięcia.  
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Przygotowanie: 

Szynkę jagnięcą nacieramy solą, pieprzem, dodajemy zioła  
z cząber oraz czosnek.  
Zalewamy je białym winem i zostawiamy na 2 godziny.  
Obsmażamy mięso na patelni i wkładamy do brytfanny, pieczemy 
w piekarniku 45 minut. Następnie obsmażamy cebulę na patelni, 
która musi być lekko twarda.  
Wykładamy mięso na półmisek i obkładamy przesmażoną cebulą.

„Jagnięcina Po PolSku”  
Pani Wioletta WielechoWSka z turoWa gmina kozŁoWo

Przygotowanie: 

Polędwiczki nacinamy cienkim 
nożem wzdłuż i rozkładamy.  
Przyprawiamy solą i pieprzem. 
Następnie układamy wcześniej 
przygotowany farsz grzybowy.  
Polędwiczki ciasno zawijamy w folię 
spożywczą i gotujemy na parze. 
Składniki sosu drobno kroimy, 
przyprawiamy solą i pieprzem, 
podlewamy bulionem i dusimy  
około 30 minut.  
Następnie miksujemy, dodajemy 
śmietanę i gotujemy około 5 minut. 
Podawać z ziemniakami i surówką.

Składniki: 

1 kg polędwiczek wieprzowych

Składniki farszu: 

suszone grzyby, 200 g cebuli, 

oliwa do smażenia 

sól, pieprz

Składniki sosu: 

suszone grzyby, 2 ząbki czosnku, 

suszona śliwka, bulion drobiowy, 

100 g śmietany 30 %, 

sól, pieprz

„PolęDWiczki W SoSie grzyboWym na Parze”  
Pan zbignieW mileWSki z niDzicy
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Przygotowanie: 

Macerujemy kaczkę na 2 godziny przed pieczeniem, podpiekamy około                  
godzinę, zlewamy tłuszcz, dodajemy odrobinę wody, zasypujemy grubo 
pokrojoną kapustą i pieczemy wszystko około pół godziny.  
Na koniec dodajemy przecier pomidorowy i zapiekamy około 5 minut.

Składniki zupa: 

kaczka,  
biała kapusta,  

przecier pomidorowy, 

przyprawy

„kaczka W kaPuście”  
Pani alicJa eiDtner z turóWka gmina kozŁoWo

Składniki:

kaczka,  
1 kg jabłek,  

miód,  
pieprz,  
cynamon,  
cytryna,  
czosnek

Przygotowanie: 

Kaczkę przyprawiamy do smaku i pieczemy do miękkości.  
Następnie obieramy 0,5 kg jabłek, smażymy je na miodzie dodając pieprz, 
skórkę z cytryny, sok z cytryny, czosnek i cynamon – do uzyskania musu.  
Następnie kolejne 0,5 kg jabłek kroimy w ćwiartki i smażymy ze skórką 
przyprawiając do smaku. Podajemy kaczkę otaczając ją musem  i dekorując 
ćwiartkami jabłek.

„kaczka PiePrzoWo-mioDoWa W JabŁkach” 
Pan Piotr JaStrzęboWSki z niDzicy
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Składniki:

80 dag biodrówki (szynki), duża cebula,  

5 dag suszonych grzybów, czerstwa bułka,  

3-4 łyżki musztardy miodowej,  

2-3 ząbki czosnku, pół łyżeczki suszonego  

tymianku i szałwii, 2 łyżki oleju,  

sól, pieprz 

Przygotowanie: 

Mięso umyć, osuszyć i rozciąć wzdłuż włókien tak, aby powstał duży płat. 
Zbić lekko tłuczkiem i nożem wyrównać brzegi. Grzyby umyć, namoczyć  
i ugotować. Następnie wyjąć, a w wywarze namoczyć bułkę. Odcięte brzegi 
mięsa zemleć z grzybami, odciśniętą bułką i posiekaną cebulą. Wymieszać  
z musztardą. Doprawić solą i pieprzem. Rozsmarować na mięsie, zwinąć  
w rulon i związać bawełnianą nicią. Natrzeć zmiażdżonym czosnkiem, solą 
i pieprzem oraz ziołami. Obsmażyć na rumiano ze wszystkich stron na oleju. 
Przełożyć do brytfanny, dodać tłuszcz ze smażenia i 2-3 łyżki wody.  
Następnie przykryć i piec godzinę w temperaturze 200 stopni.  
Przed końcem pieczenia roladę odkryć, aby się zrumieniła.

Przygotowanie: 

Golonkę posypujemy solą i mace-
rujemy przez 5 dni. Po tym czasie 
golonkę myjemy, następnie do garnka 
wrzucamy wszystkie produkty oprócz 
soli, nalewamy tyle wody, aby były 
przykryte i gotujemy do miękkości.  
Podajemy z ziemniakami.

Składniki: 

1golonka,  
1kg kapusty kiszonej,  

½ szklanki kaszy  

jęczmiennej,  

1 cebula,  
4 ziarenka ziela angielskiego, 

2 ziarenka jałowca,  

sól, pieprz do smaku

„golonka W kaPuście z kaSzą Jęczmienną Po mazurSku”  
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka 

„rolaDa WiePrzoWa”  
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa
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Przygotowanie: 

Grzyby umyć pod bieżącą wodą, a następnie pokroić w drobną kostkę. Na patelni rozgrzać oliwę i wrzucić 
grzyby na rozgrzany tłuszcz. Dodać do smaku sól, pieprz, paprykę i smażyć do momentu aż woda, którą 
zawierają grzyby odparuje. Pod koniec smażenia dodać drobno pokrojoną cebulę oraz bardzo drobno po-
siekaną pietruszkę. Do lekko przestudzonego farszu dodać pokrojony drobno ser i intensywnie mieszać, aż 
powstanie jednolita masa.  Drewnianym trzonkiem przedziurawić wzdłuż schab, ostrym nożem ponacinać 
brzegi aby powstał pojemny „rękaw”, który należy wypełnić farszem z kurek. Po napełnieniu schabu jego 
końce przyszpilić drewnianymi patykami np. do szaszłyków. Przygotowany schab przełożyć do głębo-
kiej patelni i obsmażyć na dość dużym ogniu, często obracając ze wszystkich stron (powinna pojawić się 
rumiana skórka). Do tak opieczonego schabu wlać około szklanki wody, do smaku wsypać sól i pieprz oraz 
włożyć około 10 dkg świeżych, całych kurek, które w końcowym etapie można wykorzystać do dekoracji 
dania. Schab pod przykryciem dusić na bardzo małym ogniu około godzinę, a następnie pozostawić do 
wystygnięcia w wywarze (w przypadku gdy podajemy na zimno). Schab kroimy w plastry grubości około  
3 cm. Na bazie powstałego wywaru można zrobić delikatny śmietanowy sos i polać nim wcześniej pokrojo-
ny schab. Do przecedzonego wywaru wlać śmietanę z rozprowadzoną w niej 1 łyżką mąki i doprowadzić 
do wrzenia. Tak przygotowane danie można podawać na zimno z pieczywem lub na gorąco z ziemniakami, 
ryżem lub kluskami.

Składniki: 

1,5 kg schabu bez kości,  

0,5 kg kurek,  

20 dkg żółtego sera,  

4 łyżki oliwy z oliwek,  

1 cebula średniej wielkości, 

1 pęczek natki pietruszki,  

6 łyżek śmietany 30%,  

1 łyżka mąki,  

sól, pieprz,  
papryka słodka

„Schab naDzieWany kurkami”  
Pan marek grzyWacz z niechŁonina gmina PŁośnica 

Składniki:

około 400-500g schabu bez kości, 

szparagi zielone, konserwowe 

(około 8-10 sztuk),  

2 większe cebule,  

100 ml białego wina,  

250 ml wody, mąka, masło,  

ser żółty, sól, pieprz, papryka 

słodka, sos sojowy, cukier,  

około 4 łyzki oliwy.

Przygotowanie: 

Schab dzielimy na płaty, o grubości około 1-1,5 cm i rozbijamy najcieniej jak to możliwe.  
Przyprawiamy solą i pieprzem z obu stron, jedną dodatkowo posypujemy dokładnie słodką 
papryką. Na stronie z papryką, na jednym z chudszych końców, układamy kawałek masła, 
kawałek sera żółtego i 2 przekrojone na pól, szparagi, Bardzo ciasno zawijamy mięso w roladki, 
obtaczamy je w mące i kładziemy do rondelka, na mocno rozgrzaną oliwę. Cebule obieramy  
i kroimy w piórka o grubości około 0,5cm. Przewracamy lekko podrumienione roladki na drugą 
stronę i obok nich, wrzucamy pokrojoną cebule, którą lekko oprószamy cukrem. Mieszamy, a gdy 
się lekko zeszkli, zalewamy wszystko szklanką gorącej wody i winem, przyprawiamy pieprzem, 
sosem sojowym i papryką, zagotowujemy i dusimy przez około 30-35 minut na średnim ogniu. 
Wyjmujemy roladki, a sos zagęszczamy mąką i w razie konieczności doprawiamy.

„Schab ze SzParagami i Serem”  
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa



19DANIA  GŁÓWNE  KUCHNI  MAZURSKIEJ  KRAINY

Przygotowanie: 

Schab umyć, pokroić w plastry, doprawić 
solą i pieprzem. Opanierować w jajku  
i bułce tartej i usmażyć na oleju.  
Grzyby umyć, pokroić  i podsmażyć na 
maśle. W trakcie smażenia dodać pokrojo-
ną w drobną kostkę cebulę.  
Doprawić  do smaku solą i pieprzem.  
Usmażone kotlety smarujemy chrzanem, 
na to nakładamy przygotowane grzyby  
i posypujemy startym serem.   
Tak przygotowane kotlety zapiekamy  
w piekarniku do roztopienia sera. 

Składniki: 

Schab wieprzowy,  

sezonowe grzyby leśne, 

cebula, chrzan otarty,  

bułka tarta,  

jajka,  
sól, pieprz,  
ser żółty,  
masło.

„kotlet SchaboWy Po mazurSku”  
Pani mariola zaŁęSka z Jerutek

Przygotowanie: 

Pokrojoną w kostkę pierś kurczaka podsmażyć na oleju, dolać wodę.
Dodać pokrojone grzyby i paprykę również pokrojoną w kostkę.
Poddusić do miękkości. Ananasa pokroić, dodać resztę produktów, doprawić do smaku.
Ryż ugotować na sypko.
Sposób podania: na talerzu ułożyć wianuszek z ryżu, a na środek wyłożyć kurczaka 
w grzybach.

Składniki: 

80 dkg piersi z kurczaka, 

1 cebula, 40 dkg turków lub pieczarek, 

1 duża czerwona papryka, 

1 puszka kiełków, 

1 puszka kiełków, 

1 puszka ananasa (mała), 

1 słoik sosu słodko-kwaśnego, 

1 słoik sosu azjatyckiego, 

½ szklanki oleju, 

sól, pieprz, woda, 

2 paczki ryżu.

„kurczak W grzybach na ryżu Po WielbarSku”  
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka
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Przygotowanie: 

Golonki starannie umyć, oczyścić  
i wysuszyć, następnie bardzo ostrym nożem usunąć skórę i kość tak aby pozostawić mięso i trochę tłuszczyku. 
Następnie golonkę gotować przez około 30 minut na wolnym ogniu  
w bulionie lub osolonej wodzie.  
Mięso wyjąć, przestudzić i zacząć marynować.  
Do miseczki wrzucić mięso, pokrojoną w pióra cebule, liść laurowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, 
pieprz i odrobinę oliwy. Wszystko dobrze przemieszać i odstawić na godzinę.  
Po godzinie golonki przełożyć do naczynia żaroodpornego i zalewając piwem, piec przez pół godziny.   
Podawać z pieczonymi ziemniakami lub frytkami.

Składniki: 

3 małe golonki przednie, 

2 cebule,  
liść laurowy,  

2 ząbki czosnku,  

0,25 jasnego piwa,  

sól, pieprz,  
odrobina oliwy lub oleju

„WytryboWana golonka z WarzyWami”  
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa

Składniki:

Gęś około  4kg, łyżka majeranku, 2 ząbki czosnku,  

przyprawy: pieprz, sól, tymianek, oregano, curry 

Farsz: 
1/2 kg mięsa: cielęcina, pierś drobiowa, wieprzowina,  

20 dkg wątróbki drobiowej, 1 szklanka mleka, 2 jajka,  

1 bułka czerstwa, 1 cebula, 1 duży pęczek naci z pietruszki

„gęś faSzeroWana SoŁtySa”  
SoŁectWo linoWo gmina DźWierzuty

Przygotowanie: 

Gęś sprawić, usunąć kości, umyć, osuszyć i natrzeć przyprawami.  
Tak przygotowaną wstawić do lodówki na kilka godzin.  
Mięso, wątróbkę, bułkę namoczoną uprzednio w mleku i cebulę zemleć 
przez maszynkę. Następnie dodać 2 żółtka i przyprawy, dobrze wyro-
bić. Na koniec dodać ubitą pianę z białek i pokrojoną nać pietruszki. 
Wszystko to razem wymieszać i nafaszerować gęś. Zaszyć gęś, tak aby 
farsz się nie wydostał. Piec około 3-4 godzin od czasu do czasu polewać 
sosem z pieczeni. Dobrze jest obłożyć gęś dookoła dość twardymi,  
słodko-kwaśnymi jabłkami. 
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Składniki:

1 kg filetów rybnych, 1 bułka, 2 jajka

Składniki sos:

łyżka mąki, cebula, 1 kg pieczarek, koper, 

starte warzywa: marchew, pietruszka,  

seler  

Przygotowanie: 

Filety rybne wrzucić do zimnej wody, podgotować, ale nie doprowadzić do gotowania. 
Dodać namoczoną w wodzie bułkę oraz przyprawy: pieprz, sól i przyprawę do ryb. 
Zmielić na maszynce. Składniki sosu podsmażyć  na oleju na złoty kolor.  
Wyrobić klopsiki i wrzucić na gorący sos.   
Gdy się podsmażą zdjąć z palnika polać śmietaną 18%.

Przygotowanie: 

Sandacza podziel na równe 
części około 10 porcji.  
Następnie porcje ryby usmaż 
na oleju. Kurki obgotuj 
w osolonej lekko wodzie, 
odcedź, przełóż do rondelka, 
dodaj masełko, połącz ze 
śmietaną i posiekanym ko-
perkiem. Całość gotuj przez 
chwilę na małym ogniu, 
dodaj zasmażkę, dopraw do 
smaku pieprzem i solą.  
Rybę podawaj z przygotowany-
mi kurkami i ziemniaczkami.

Składniki: 

sandacz – filet  1kg,  

sól, pieprz,  
olej – do smażenia,  

koper 1 pęczek,  

kurki - około1 kg,  

masełko 0,100 kg,  

zasmażka  1 łyżka

„SanDacz z kurkami W śmietanie”  
zaJazD myśliWSki z Wikna gmina niDzica

„kloPSiki rybne W SoSie grzyboWym”  
SoŁectWo noWe kieJkuty gmina DźWierzuty
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Przygotowanie: 

Karasie solimy, obtaczamy w mące i smażymy.  
Następnie wszystkie składniki zalewy gotujemy około 10 min. 
Zalewamy karasie, a po dwóch dniach degustujemy.

Zalewa: 

3 szklanki wody,  

1 szklanka octu,  

½ łyżeczki soli,  

5 łyżeczek cukru,  

ziele angielskie, liść laurowy,  

marchew, cebula.

„karaś mazurSki W zaleWie octoWeJ”  
Pani beata mężykoWSka z turóWka gmina kozŁoWo

Składniki:

70 dag fileta z sandacza (może  być inna ryba 

pozbawiona ości), mała kapusta, 2 duże cebule, 

100 ml soku winogronowego (lub jabłkowego), 

0,5 l bulionu warzywnego, 4 łyżki oliwy, sok 

z połowy cytryny, 3 łyżki posiekanej kolendry, 

sos sojowy, ocet balsamiczny, sól, pieprz

„goŁąbki z SanDacza” 
Pani monika ziemSka z JabŁonki gmina niDzica 

Przygotowanie: 

Rybę opłukać, osuszyć, pokroić na paski o szerokości 2 cm. Skropić sokiem  
z cytryny i sosem sojowym, oprószyć solą i pieprzem. Przykryć i wstawić do 
lodówki na 30 minut. Liście kapusty oddzielić od głąba, sparzyć w posolonym 
wrzątku i ściąć grube włókna. Następnie obraną cebulę posiekać, podsmażyć na 
2 łyżkach oliwy, zalać sokiem winogronowym (lub jabłkowym) i gotować kilka 
minut, aż powstanie gęsta masa. Zestawić z ognia, dodać kolendrę.  
Na liście kapusty położyć cienką warstwą masy cebulowej, następnie ułożyć na 
tym kawałki ryby, zawinąć jak gołąbki i skropić resztą oliwy.  
Rybne gołąbki ułożyć w naczyniu do gotowania na parze, umieścić nad wrzącym 
bulionem i gotować 20-30 minut. Danie świetnie smakuje z sosem cytrynowym 
lub pomidorowym.
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Składniki:

lin, śmietana 36% - 2 lub 

3 opakowania (250 g), 

cebula – 2 średnie sztuki, 

pół kostki masła,  

2 łyżki oliwy,  

sól, pieprz

Przygotowanie: 

Rybę należy wypatroszyć, dokładnie 
umyć, pokroić w dzwonka o grubości 
mniej więcej 3-4 cm.  
Następnie posolić i skropić delikatnie 
sokiem z cytryny. Lina smażymy na  
maśle około 3-4 minuty, dodajemy cebu-
lę, zalewamy śmietaną i dusimy przez 
20 minut. Potrawa najlepiej smakuje  
ze świeżym chlebkiem i masełkiem.

„lin W śmietanie”  
Pan Piotr WaDecki z niDzicy

Przygotowanie: 

Szpinak przepłucz pod bieżącą wodą, 
osusz, przebierz, usuń twardawe  
łodyżki. Filety umyj i bardzo dokład-
nie osusz, następnie spryskaj cytryną 
i odstaw na kilkanaście minut.  
Po tym czasie ponownie je wytrzyj, 
posól i popieprz. Na patelni rozgrzej 
olej z masłem. Filety panieruj  
w mące, dokładnie strzepując jej 
nadmiar. Smaż je na średnim ogniu 
po 3 minuty z każdej strony.  
Następnie zdejmij rybę z patelni  
i odstaw w ciepłe miejsce. Na  patelnię po rybie wrzuć ser pokrojony w drobną kostkę, dodaj śmietanę, odsączo-
ny zielony pieprz, szpinak i cały czas mieszając trzymaj na ogniu, aż do całkowitego rozpuszczenia sera.  
Polej sosem usmażoną rybę. Potrawę udekoruj koperkiem.  
Podawaj z pieczonymi ziemniakami lub bagietką, białym winem i sałatą.

Składniki: 

4 filety białej ryby bez skóry,  

2 łyżki oliwy, 2 spore łyżki masła, 

sok z połowy cytryny, sól,  

świeżo zmielony czarny pieprz,  

2 łyżki pszennej mąki 

 
Składniki sos: 

15 dag sera rokpol,  

2 garście bardzo młodych, świeżych 

liści szpinaku, 6 łyżek kwaśnej  

i gęstej śmietany (co najmniej 22%), 

łyżeczka zielonego pieprzu z zalewy, 

świeży koper do dekoracji

„filety rybne Smażone, Wzbogacone SoSem SeroWym ze SzPinakiem”  
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa
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Przygotowanie: 

Mięso ugotować, następnie wyjąć 
i na tym wywarze podgotować 
przez chwilę kapustę. Po chwili 
wyjąć kapustę i ostudzić.  
Składniki przepuścić przez 
maszynkę do mielenia, dodać 
przyprawy do smaku i dobrze 
wymieszać.
Mąkę ze szczypta soli sparzyć 
gorącą wodą, ostudzić, dodać jajko 
i dobrze wyrobić. Rozwałkować, 
wyciąć krążki i nakładać farsz. 
Ugotować.

Składniki: 

1kg mięsa (łopatka bez kości), 

1/2 główki średniej wielkości 

kapusty,  
przyprawy: czosnek granulo-

wany, sól, pieprz

Składniki ciasto: 

1 kg mąki, 1 jajko,  

około 25 ml wrzątku,  

szczypta soli

„Pierogi z mięSem i śWieżą kaPuStą”  
SoŁectWo JelenioWo gmina DźWierzuty

Przygotowanie: 

5 dkg drożdży rozpuścić w ciepłym mleku, dodać łyżkę cukru, trochę mąki i taki rozczyn pozostawić do wyrośnięcia.  
Potem dodać 4 szklanki mąki, 1 całe jajko, szczyptę soli i około 0,5 l ciepłego mleka.  
Wyrobić ciasto. Na koniec dodać 3 łyżki oleju.  
Ciasto musi być dość gęste po wyrośnięciu.  
Rozwałkować placki. Wykrawać szklanką lub foremką na pierogi.  
Nakładać farsz, może być mięsny, warzywny, makowy, serowy lub marmolada.  
Piec pierożki w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez 20-30 minut lub smażyć na głębokim oleju.

„Pierogi DrożDzoWe”  
Pan zenon zaWaDzki z gróDek gmina PŁośnica 
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Składniki:

3 szklanki maki,  

1 szklanka wody gazowanej,  

4 jajka, 1 łyżka oleju,  

3 łyżki szpinaku,  

dwie piersi z kurczaka,  

słonecznik, bułka tarta, sól, pieprz 

Przygotowanie: 

Jajka, wodę gazowaną i olej wymieszać. Dodać mąkę i na końcu szpinak (mielony).  
Konsystencja ciasta ma być trochę bardziej gęsta, jak na lane kluski. Odstawić ciasto na godzi-
nę. Do dobrze osolonej, gotującej się wody wrzucić kluseczki, dodać 2 łyżki oleju.  
Po ugotowaniu płukać wrzątkiem. Okrasić masłem. Wyłożone kluski na miskę polać masłem  
i lekko wymieszać. Kluseczki podawać ciepłe najlepiej z mięsem drobiowym.
Dwie piersi z kurczaka lekko rozbić, następnie obtoczyć w jajku i bułce tartej ze słonecznikiem. 
Upiec na głębokim tłuszczu. Do tego dodać bukiet kolorowych surówek.

„kluSeczki SzPinakoWe z PierSią kurczaka”  
PrzePiS PochoDzi z gminy iŁoWo-oSaDa 

Przygotowanie: 

Obrane ziemniaki ścieramy, dodajemy mąkę i rozdrobnione z mlekiem  
drożdże. Następnie dodajemy cale jaja. Stawiamy w ciepłym miejscu i czekamy 
do wyrośnięcia. Smażymy na oleju niewielkie placuszki.  
Słoninę z cebulą podsmażamy. Skwarki zalewamy 0,5 litra mleka z łyżką 
mąki i zagotowujemy.  
Dodajemy sól i pieprz do smaku. 

Składniki:

15 ziemniaków, 0,5 kg mąki pszennej, 2 dkg drożdzy, 

0,5 litra mleka, 4 jaja, 1 duża cebula, sól

Składniki na maczankę:

20 dkg słoniny, cebula, 0,5 litra mleka,  

1 łyżka mąki pszennej, sół, pieprz

Przygotowanie: 

Ziemniaki obieramy i gotujemy. Po ugotowaniu odcedzamy i przepuszczamy przez maszyn-
kę. Do ziemniaków dodajemy 1 jajko i obie mąki. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem  
i wyrabiamy na jednolitą masę. Przygotowujemy farsz, 4 jajka gotujemy na twardo, obieramy 
i kroimy w kostkę. Dodajemy posiekany szczypiorek, sól, pieprz i musztardę.  
Z masy ziemniaczanej formujemy płaskie, nieduże  placki. Na środek nakładamy trochę 
farszu i sklejamy, nadając im owalny kształt. Krokiety panierujemy w jajku i bułce tartej.  
Na patelni rozgrzewamy olej i z obu stron smażymy na złoty kolor. 

„krokiety ziemniaczane” 
Pani katarzyna noWicka z kanigoWa gmina niDzica

Składniki:

1 kg ziemniaków, 6 jajek, ½ szklanki mąki 

pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej,  

½ pęczka szczypiorku, sól, pieprz,  

łyżeczka musztardy, bułka tarta, olej

„bliny zośki” Pani zofia WilczeWSka  
koŁo goSPoDyń WieJSkich W kolonii
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Przygotowanie: 

Biszkopt - białko oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę, stopniowo 
wsypując cukier. Następnie mieszając dodajemy żółtka, mąkę, kisiel, wiórki koko-
sowe i proszek do pieczenia. Pieczemy około 35 minut w temperaturze 180 stopni. 
Studzimy, przekrawamy w poprzek na pół.
Krem – szklankę mleka zagotowujemy i zalewamy wiórki. Odstawiamy do na-
pęcznienia. Na reszcie mleka gotujemy budyń z cukrem. Studzimy.  
Mieszamy z wiórkami i ucieramy z margaryną. Na spód ciasta wykładamy poło-
wę kremu. Przykrywamy herbatnikami i smarujemy masą krówkową.  
Ponownie układamy herbatniki. Smarujemy resztę kremu i przykrywami biszkoptem. 
Posypujemy cukrem pudrem. Schładzamy.

Przygotowanie: 

Z drożdży, mleka, 2 łyżek cukru i około  
0,5 kg mąki zrobić rozczyn i pozostawić do 
wyrośnięcia. Po wyrośnięciu dodać ubite jaja  
z cukrem, rozpuszczonym masłem  
i cukrem waniliowym oraz dodać pozostałą 
część  mąki i wyrobić ciasto do momentu, gdy 
będzie odchodzić od dłoni. Oprószyć mąką, 
przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnię-
cia. Następnie na stolnicy formować ciasto 
w kulki o wielkości jaj i pozostawić na około 
15-20 minut do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu 
należy rozpłaszczyć każdą „kulkę”, nałożyć 
nadzienie z jagód wymieszanych  
z cukrem, 2 łyżkami stołowymi bułki tartej  
i uformować kształty bułek. Tak przygotowa-
ne bułki nakładać na blachę i smarować białkiem. Odległość między bułkami powinna wynosić 1,5 cm. Piec w tempera-
turze 50 stopni do momentu uzyskania objętości właściwej dla bułki. Wówczas należy zwiększyć temperaturę pieca do 
180 stopni i piec jeszcze przez 15 minut. Po upieczeniu bułki posypać cukrem pudrem i degustować.

„JeDWabieńSkie JagoDzianki”  
Pani Danuta trzcińSka z noWego DWoru gmina JeDWabno 

„ciaSto moJa fantazJa” 
SoŁectWo olSzeWki gmina DźWierzuty

Składniki biszkopt:

4 jajka, 1 kisiel cytrynowy, 3 łyżki mąki, 1/2 szklanki 

cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżeczki kakao 

Składniki krem:

15 dkg wiórek kokosowych, 700 ml mleka,  

25 dkg margaryny, 1 budyń śmietankowy,  

3 łyżeczki cukru, cukier puder do posypania,  

3 paczki herbatników, puszka masy krówkowej

Składniki: 

1 kg mąki,  
1 szklanka cukru, 

17 dag masła, 

cukier waniliowy, 

kostka drożdży,  

1 szklanka mleka, 

około 1 l jagód.
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Przygotowanie: 

Mak zagotować i zemleć, jajka 
ubić z cukrem, dodać bułkę 
tartą, orzechy i aromat.  
Kolejno wszystko ucierać 
dodając po łyżce maku.  
Przelać ciasto do małej tortow-
nicy i piec w nagrzanym pie-
karniku do 200 stopni przez 
około 40 minut. Z mleka, 
mąki ziemniaczanej, żółtek 
i cukru zagotować budyń. 
Utrzeć masło z wystudzonym 
budyniem. Na koniec uciera-
nia dodać alkohol. Upieczone 
ciasto przełożyć kremem. 

Składniki ciasto: 

Ciasto - 50 g orzechów,  

200 g maku, 750 ml wrzątku, 

50 g bułki tartej,  

¼ aromatu migdałowego,  

6 jaj, 250 g cukru. 

Składniki masa: 

250 g mleka, 250 g cukru, 

200 g masła, 2 żółtka,  

60 g mąki ziemniaczanej,  

50 g alkoholu.  

Składniki ciasto: 

1kg mąki,  
2 kostki margaryny,  

2 szklanki śmietany 18%,  

1 cukier waniliowy

Składniki krem: 

śmietana 30% - 36%,  

3 łyżki cukru pudru,  

jagody

Przygotowanie: 

Składniki na ciasto łączymy ze sobą i zagniatamy. Wstawiamy na godzinę do lodówki.  
Następnie wałkujemy placki grubości 1mm. Placek dzielimy na paski o szerokości 1,5 cm.  
Utworzone paski nawijamy na specjalne foremki do rurek (foremki mają kształt stożka), następnie 
obtaczamy je w cukrze. Tak powstałe rurki układamy kolejno na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Rurki pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni, na złoty kolor.  
Ubijamy śmietanę z dodatkiem cukru pudru na krem, którym nadziewamy rurki przy pomocy 
szprycy.  Jagody dodajemy do kremu dopiero w momencie napełniania rurek. 

„rurki z JagoDami” 
Pani alicJa olSzoWy z JabŁonki gmina niDzica 

„makoWiec PrzekŁaDany” 
Pan Piotr WaDecki z niDzicy 
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Składniki:

40 dag mąki,  

25 dag twarogu,  

15 dag cukru,  

2 jaja, 8 łyżek oleju,  

1 proszek do pieczenia, 

900 g marmolady  

tradycyjnej,  

kruszonka z 50 g  

margaryny

Przygotowanie: 

Z podanych składników zagnieść 
ciasto, rozłożyć na prostokątną, 
wysmarowaną i posypaną bułką 
tartą blaszkę.  
Następnie rozsmarować lub po-
kroić w cienkie plastry marmoladę 
i posypać kruszonką.  
Piec w temperaturze 190 stopni 
przez 45 minut. 

„ciaSto SeroWe z marmolaDą” 
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka

Przygotowanie: 

Oddzielić białka od żółtek, 
ubić pianę, a następnie dodać 
pozostałe składniki  
i wyrobić ciasto.  
Gotowe ciasto przełożyć do 
blaszki i na nie wyłożyć roz-
drobnione  jabłka, posypać 
cukrem oraz kruszonką.  
Piec w piekarniku około  
50 minut w temperaturze 
180 stopni.  
Podawać na ciepło z lodami.

Składniki: 

4 jaja, 240 g cukru, 240 g masła, 

1 opakowanie cukru waniliowego, 

240 g mąki tortowej,  

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 

700 g jabłek.

Składniki kruszonka: 

70 g mąki krupczatki,  

50 g cukru,  

50 g masła – wszystkie składniki 

wyrobić i odstawić.

„JabŁecznik z kruSzonką” 
Pan zbignieW mileWSki z niDzicy
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Składniki:

3 szklanki mąki,  

2,5 szklanki cukru,  

2 szklanki marchwi  

startej na tarce,  

1 szklanka oleju,  

4 jajka, 2 łyżki kakao, 

1 łyżeczka proszku do 

pieczenia,  
1 łyżeczka cynamonu, 

0,5 łyżeczki sody 

oczyszczonej

Przygotowanie: 

Ubić pianę z białek, dodać cukier 
oraz ubić żółtka. Następnie dodać 
olej, marchew, mąkę oraz pozostałe 
sypkie składniki, mieszając  wszyst-
ko delikatnie.  
Piec 30 minut w temperaturze  
180 stopni.   
Na koniec polać polewą.  
Można również przełożyć masą. 

„ciaSto marcheWkoWe”  
Pani tereSa DąbroWSka z turóWka gmina kozŁoWo 

Przygotowanie: 

W makutrze ucierać tłuszcz z cukrem, cukrem wa-
niliowym i olejkiem do białości, następnie dodawać 
po jednym żółtku. Białka odstawić w zimne miejsce. 
Do utartej masy jajecznej dodawać po łyżce przesia-
nej i wymieszanej maki z proszkiem do pieczenia. 
Na koniec połączyć wszystko z ubitą pianą z białek 
ze szczyptą soli. Formę do gotowania dokładnie 
wysmarować tłuszczem i wysypać drobna bułką 
tartą. Ciasto przekładać do przygotowanej wcześniej 
formy. Zostawić 4 łyżki ciasta do wymieszania  
z kakao i wyłożyć na samym końcu. Formę szczelnie zamknąć i włożyć do dużego garnka, woda powinna być pra-
wie gotująca i sięgać około połowy formy, gotować godzinę i piętnaście minut pod przykrywką garnka na wolnym 
ogniu. Po upływie wyznaczonego czasu formę delikatnie wyjąć z garnka, postawić na stole i zdjąć przykrywkę, cia-
sto oddzielić od formy wykładając je na równą paterę. Ugotowaną babę można dowolnie udekorować na przykład 
polewą czekoladową i płatkami migdałowymi.

Składniki: 

6 świeżych jaj,  

szklanka mąki 

ziemniaczanej,  

szklanka mąki 

pszennej,  
1 szklanka cukru, 

kostka margaryny, 

cukier waniliowy, 

dwie łyżeczki proszku 

do pieczenia, kakao  

i olejek migdałowy.

„Wielkanocna baba gotoWana”  
StoWarzySzenie PoD liPą gmina Szczytno
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Przygotowanie: 

Przesiać mąkę, wsypać do naczynia, dodać lekko roztopione masło lub margarynę. 
Utrzeć żółtka z cukrem i rozrobione z mąką, cukrem i ciepłym mlekiem drożdże, 
dobrze wyrobić ciasto, aby było pulchne. Smażyć na wolnym ogniu.

Przygotowanie: 

Z mąki, cukru, margaryny 
i żółtek należy zagnieść 
kruche ciasto.  
Następnie wyłożyć na 
ciasto sparzony rabarbar  
i piec na złoty kolor.  
Z 3 białek i 1 łyżeczki 
cukru pudru ubić pianę  
i wyłożyć na rabarbar. 
Jeszcze przez chwilę 
wszystko zapiec. 

„Pączki” 
Pani barbara SzczePkoWSka z Safronki gmina JanoWiec kościelny

Składniki:

1 kg mąki, 7 żółtek, 1 jajko, 

½ kostki masła lub margaryny, 

½ szklanki cukru,  

0,5 dkg drożdży, 

cukier lub olejek waniliowy, 

szczypta soli,  

odrobina mleka, 

2 łyżki octu, olej do smażenia.

Składniki: 

30 dkg mąki,  

10 dkg cukru,  

13 dkg margaryny, 

łyżeczka proszku  

do pieczenia,  

1 cukier waniliowy, 

2 żółtka, rabarbar.

„kruche ciaSto z rabarbarem”  
Pani monika reiSS z PielgrzymoWa gmina kozŁoWo 
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Składniki spód:

12 łyżek otrębów owsianych, 2 łyżki 

jogurtu naturalnego, 2 jajka, cukier 

Składniki masa twarogowa:

1 kg wiejskiego twarogu, 0,5 kg jogurtu 

naturalnego, cukier, aromat waniliowy, 

10  listków żelatyny

Składniki mus rabarbarowy:

1 kg rabarbaru, 10 listków żelatyny

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki spodu zmiksować, wylać na blachę i piec w nagrzanym piekarniku przez 20 minut w 180 stopniach.
Wszystkie składniki masy twarogowej, oprócz żelatyny zmiksować na gładką masę.  
Żelatynę namoczyć, odcisnąć, lekko podgrzać i połączyć z masą serową.  
Na ostygnięty spód założyć formę i wylać masę serową. Schłodzić

Rabarbar obrać, pokroić na mniejsze kawałki i zmiksować.  
Do zmiksowanej masy dodać cukier
Wszystko gotować na wolnym ogniu około 12-14 minut.  
Na koniec ponownie zmiksować.
Ostudzić. Mus rabarbarowy połączyć z 10 listkami żelatyny.  
Mus wylać na masę twarogową i schłodzić.

„ciaSto rabarbaroWe inaczeJ” 
Pani monika ziebiS z Jerutek gmina śWiętaJno  
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Składniki:

1kg mąki 10 dkg drożdży  

2 kostki margaryny  

0,5 litra gęstej śmietany 

18%, szczypta soli, 250dkg 

marmolady wieloowocowej, 

400dkg cukru pudru,  

3 łyżki śmietany 30%  

i dowolny olejek

Przygotowanie: 

Z mąki, drożdży, margaryny, 
śmietany oraz szczypty soli zagnieść 
ciasto, od razu rozwałkować i kroić 
w kwadraty. Na każdy z nich kłaść 
marmoladę, przekątne końce zakła-
dać na siebie, układać na blaszkę  
i piec na złoty kolor. Z cukru pudru, 
śmietany i olejku zrobić lukier  
w konsystencji gęstej śmietany i sma-
rować nożem na każde ciastko.

„mazurSkie elżbietki” 
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka

Przygotowanie: 

Z podanych składników za-
gnieść kruche ciasto i schłodzić 
w lodówce  przez 30 minut. 
Podzielić na trzy części, każdą 
rozwałkować i upiec 3 spody 
(180 stopni w 30 minut).  
Następnie w rondlu podgrzać 
marmoladę, wsypać galaret-
kę, wymieszać  i odstawić do 
wystygnięcia. Gdy upieczone 
placki ostygną, posmarować 
masą marmoladową i złożyć 
mazurek  Wierzch udekorować 
polewą, migdałami orzechami  
i skórką pomarańczową.

Składniki ciasta: 

3 szklanki mąki, pół szklanki 

cukru pudru, 200g miodu,  

200g masła, 3 jajka, 

łyżeczka sody,  

łyżeczka proszku do pieczenia 

Składniki przełożenia: 

250g marmolady wieloowocowej, 

torebka galaretki dowolnej.   

Do dekoracji;  polewa cukro-

wa, migdały, orzechy, skórka 

pomarańczowa, wiórki kokosowe.

„mazurek” 
Pani elżbieta ŁaPińSka z Wielbarka
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Przygotowanie: 

Do dużego słoja wsypujemy jagody,  
zasypujemy je cukrem i odstawiamy na ty-
dzień przykrywając otwór naczynia gazą.   
Gdy puszczą sok wlewamy spirytus.  
Słój zamykamy i odstawiamy  
na 4 tygodnie.  
Co jakiś czas mieszamy. Zlewamy nalew 
z jagód do innego słoja. Jagody w słoju 
znowu zalewamy tym razem wódką  
i odstawiamy na 2 tygodnie.  
Zlewamy drugi nalew i odciskamy owoce. 
Oba nalewy łączymy i filtrujemy przez 
waciki, aż uzyskamy klarowny roztwór.  
Rozlewamy do butelek i korkujemy.   
Odstawiamy najlepiej na 6 miesięcy

Składniki: 

1kg oczyszczonych 

i umytych czarnych 

jagód,  
0,5 kg cukru,  

0,5 l spirytusu,  

0,5 l wódki

„JagoDzianka Dębomira ze śWiętaJna – naleWka z czarnych JagóD”  
Pani maŁgorzata WalaS ze śWiętaJna
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Przygotowanie: 

Mocno dojrzałe owoce czeremchy umyć, a następnie zasypać cukrem.  
Nakryć lnianą szmatką lub gazą i pozostawić na jeden, dwa dni.  
Zalać w kolejności w równych porcjach najpierw wódką (40%) i wymieszać, a następnie spiry-
tusem. Nalewkę po tygodniu należy postawić w ciemnym miejscu, gdzie będzie się macerować 
przez 4 tygodnie. Po tym czasie należy przefiltrować i przelać do butelek.  
Powinna ona dojrzewać około 2-3 miesiące.  
Nalewka ma bardzo ciemny, czarno-granatowy kolor i posmak migdałowy z lekką goryczką. 

„czeremchóWka” 
Pani Joanna gaWrySzeWSka z kolonii gmina śWiętaJno

Przygotowanie: 

Już wiosną przyrządzamy wódkę „listówkę” na młodych listkach i zielonych pędach czarnych porzeczek.  
Dojrzałe, czarne porzeczki oczyszczamy z ogonków, opłukujemy i wsypujemy do gąsiorka.  
Zalewamy listówką, a następnie spirytusem. Gąsiorek należy zakorkować i wystawić na działanie promieni  
słonecznych na okres 4 miesięcy.  
Po upływie tego czasu, zlewamy nalewkę do innego naczynia.  
Porzeczki zasypujemy cukrem, dokładnie zmieszamy wstrząsając  i odstawiamy w ciepłe miejsce do czasu,  
aż wysypany cukier się rozpuści. Wlewamy nalewkę ponownie do gąsiorka, zakorkowujemy i odstawiamy  
na okres 4 miesięcy. Gotową nalewkę przesączamy przez płótno do butelek, korkujemy.  
Przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu, co najmniej 4 miesiące.  
Podajemy niechłodzoną.  
Nalewka w miarę upływu lat staje się coraz smaczniejsza. 

Składniki: 

1 kg czarnych porzeczek, 

¼ litra wódki 40%  

(listówki),  
¾ litra spirytusu,  

20 dkg cukru

naleWka z czarnych Porzeczek – „SmoroDinóWka”  
Pani Joanna gaWrySzeWSka z kolonii gmina śWiętaJno
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Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
13-100 Nidzica, Plac Wolności 1

tel. 89 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

www.lgdbmk.pl


