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OD WYDAWCY
ne i kultywowane. Region świętokrzyski jest tego przykładem, a sprawy kulinarne stanowią tu mocny trzon.
Niniejsza publikacja przedstawia zbiór wybranych
przepisów potraw i produktów tradycyjnych przetworzonych z surowców lokalnych i w oparciu o stare
receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Publikacja jest również inspiracją do działań dla
młodszego pokolenia i bazą dla rozwoju lokalnej
gastronomii i przetwórstwa rolnego, które sięgają
lub dopiero sięgną po całe bogactwo dziedzictwa

S

połeczeństwo kraju, regionu cechuje swoista kul-

kulinarnego naszego pięknego regionu świętokrzy-

tura, tradycja, która jest nieodłącznym elementem

skiego. Książka, którą trzymają Państwo w rękach,

własnej tożsamości. Szczególnie w aspekcie kulinar-

stanowi idealną wizytówkę promującą region świę-

nym kultura regionu i tradycje są mocno uwidocznio-

tokrzyski w aspekcie dziedzictwa kulinarnego.

Jerzy Pośpiech
Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
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Skansen – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
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igdy wcześniej w dziejach ludzkości tempo

Wszystkie wymienione działalności są ogniwami

zmian nie było tak szybkie. Przeobrażanie świata

łańcucha opasającego świętokrzyską ziemię z jej

dzieje się na ogromną skalę, a nam, ludziom, pozo-

najcenniejszymi walorami. Za każdym z tych przed-

staje przystosować się do niego. Nic więc dziwnego,

sięwzięć stoi człowiek, dla którego poszanowanie

że coraz intensywniej pracujemy, a w tym codzien-

lokalnych tradycji jest sensem i codzienną praktyką

nym pośpiechu często sięgamy po gotowe posiłki,

przynoszącą wymierny dochód. Nie można w tym

które w biegu jemy. Produkcja żywności prowadzona

miejscu nie wspomnieć o pracownikach Święto-

jest na przemysłową skalę. Takie podejście doprowa-

krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mo-

dziło do ujednolicenia produktów żywnościowych.

dliszewicach, zwłaszcza z działu Rozwoju Obszarów

Unifikacji jedzenia nie zatrzymamy, będzie postępo-

Wiejskich. Od lat wszelkimi działaniami wspierają

wała. Ale czy na pewno tak chcemy żyć? Nie, chcemy

rolników i przedsiębiorców, wskazują możliwości

różnorodności, bo jest ona ciekawa. Chcemy żywno-

rozwoju ich gospodarstw i są doradczym spoiwem

ści mniej przetworzonej, bo jest zdrowsza. I wreszcie

w realizacji wspólnych projektów, urzeczywistniają-

chcemy chwili spokoju przynajmniej przy posiłkach,

cych się na przykład poprzez budowę sieci współ-

by się delektować i doświadczać ulotnych doznań.

pracy.

Może dlatego powrót do tradycji kulinarnych staje się

Niniejsze opracowanie jest wynikiem takiej wielolet-

teraz istotą, w końcu to jest spojrzenie wstecz.

niej współpracy i zarazem spojrzeniem na nasz region

Ochrona tradycji i dziedzictwa kulinarnego nigdy nie

poprzez tradycyjną kuchnię. O wiejskim, tradycyjnym

była tak ważna jak obecnie. A nasze świętokrzyskie

charakterze zebranych przepisów świadczyć mogą

tradycje są bardzo bogate. Warto je podtrzymywać

już choćby same nazwy potraw, jednakże podstawą

i wskrzeszać, warto na nie spojrzeć jak na miłą odmia-

są surowce z własnego gospodarstwa bądź sąsia-

nę i wielki potencjał regionu. Tak, naszą spuścizną po-

dów, jednym słowem – produkty lokalne, typowe dla

winniśmy się chwalić, bo ona nas wyróżnia. Zrozumieli

naszej ziemi. W książce znalazły się również liczne

to producenci regionalnej żywności i lokalnej gastro-

dobre przykłady podmiotów, które swoją działalność

nomii, która chce w swojej ofercie mieć potrawy opar-

oparły na dziedzictwie kulinarnym i udowodniły, że

te na lokalnych, sprawdzonych surowcach. A te pozy-

na świętokrzyskiej wsi można żyć i pracować, a na-

skują z małych świętokrzyskich gospodarstw, w tym

wet osiągnąć sukces.

ekologicznych. Rozdrobnienie gospodarstw staje się

Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji ocalone zo-

w tej mierze atutem. Naszą specyfikę i geoprzyrodni-

staną od zapomnienia nasze kulinarne zwyczaje,

cze uwarunkowania świetnie wykorzystują też właści-

a Czytelnicy nie raz otworzą książkę na tej czy tamtej

ciele gospodarstw agroturystycznych, którzy widzą, że

stronie, by sięgnąć po wypróbowany przepis. A może

turysta chce mieszkać i jeść inaczej niż w mieście, że

jej zawartość stanie się podpowiedzią i zachętą do

chce tropić „tradycyjną wiejskość”. I tu w sukurs przy-

innowacyjnych działań, które w konsekwencji dopro-

chodzą koła gospodyń wiejskich. Od lat pieczołowicie

wadzą do powstania nowych podmiotów albo też do

kultywują zwyczaje, obrzędy i smaczną kuchnię.

ich współpracy.

WĘDRÓWKA PO SZLAKU
KULINARNYM

W

ędrując po Górach Świętokrzyskich warto po-

nich znajduje się 58 obiektów oferujących produkty

kusić się o kulinarne wrażenia. Taką możliwość

tradycyjne oraz 29 obiektów – 18 restauracji i 11 go-

daje szlak kulinarny promujący lokalną markę Świę-

spodarstw agroturystycznych oferujących tradycyjne

tokrzyska Kuźnia Smaków. Utworzony został na prze-

i lokalne potrawy stanowiące element dziedzictwa

łomie lat 2015-2018 dzięki funduszom szwajcarskim

kulinarnego regionu świętokrzyskiego. Każda restau-

oraz funduszom europejskim w ramach projektów

racja posiada w swoim wydzielonym menu „Potrawy

realizowanych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradz-

Kuchni Regionalnej – Świętokrzyskie Smaki”, w tym:

twa Rolniczego w Modliszewicach. Szlak skupia rol-

przystawki, zupy, dania główne i desery. Ciekawostką

ników, przetwórców, gospodarstwa agroturystyczne

jest kredens, w którym w różnej formie – w zależno-

i restauracje. Można więc dotrzeć do źródła wytwa-

ści od stylu i możliwości obiektu (witryna, półka, ko-

rzania produktu i tym samym kupić np. mód prosto

moda) – prezentowane są produkty znajdujące się na

z pasieki, soki owocowe z przydomowej przetwórni

szlaku, np.: krówka opatowska, miody napękowskie,

czy skosztować tradycyjnych świętokrzyskich potraw.

wina sandomierskie, soki z Bielin itd.

Szlak kulinarny obejmuje swoim zasięgiem teryto-

Produkty i potrawy można opisać słowami lub zapre-

rialnym wszystkie powiaty województwa święto-

zentować poprzez zdjęcia. Ale żeby poczuć praw-

krzyskiego: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki,

dziwy ich smak, zapach musicie się Państwo sami

konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sando-

wybrać choćby w niektóre miejsca znajdujące się na

mierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włosz-

szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Pełna infor-

czowski. Tworzą go podmioty, które przeszły proce-

macja o szlaku dostępna jest na stronie internetowej:

durę certyfikacji i oznakowane są tablicą informacyjną

www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl.

w kolorze złotym ze znakiem graficznym prawnie

Serdecznie zapraszamy na wirtualną, a może i nie tyl-

chronionym – Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Wśród

ko, kulinarną ucztę.
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Tężnia

POWIAT

BUSKI

Truskawka buska faworytka
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Fasola korczyńska

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO

FARMA ŁUKASIKÓW
„Farma Łukasików” należy do jednych z większych

dodatkami, w zależności od pory roku. Jest też mary-

gospodarstw mleczarskich w województwie święto-

nowany. Smaków jest mnóstwo – z czarnuszką, czosn-

krzyskim i jest pierwszym, które zajęło się tradycyj-

kiem niedźwiedzim, na ostro z papryką słodką i chili,

nym przetwórstwem mleka. Od 2010 roku właściciele

z pomidorami suszonymi i bazylią, na słodko z żura-

wytwarzają własne sery. Ich gospodarstwo ma po-

winą, także z cebulą, czosnkiem, czubrycą, cytryną,

wierzchnię ok. 70 ha, w tym 40 ha łąk, 15 ha kukurydzy,

pieprzem kolorowym, trawą cytrynową, zaś ser my-

15 ha zboża. Należy zaznaczyć, że średnia wielkość

śliwski – z ziołami. Często sery są dziełem ekspe-

świętokrzyskich gospodarstw to 5,77 ha, więc śmiało

rymentu kulinarnego gospodyni. Są one przecho-

można uznać Farmę Łukasików za duże gospodarstwo.

wywane w odpowiedniej temperaturze, ale jednak

Wszystkie uprawy służą zaopatrzeniu paszowemu go-

część zostaje. Żeby się nie zmarnowały, gospodyni

spodarstwa. Dokupywane są jedynie pasze zbilanso-

na tym punkcie jest szczególnie wrażliwa i wyka-

wane. Obecnie w gospodarstwie są 62 krowy dorosłe

zuje się skrupulatną gospodarnością, stąd powstał

z własnego chowu oraz 23 sztuki młodzieży – cielęta

pomysł na sery dojrzewające. Są też marynowane

i jałówki. Są to rasy polskie czarno-biała i czerwono-

i wędzone. Ostatnim produktem, który stworzyła pani

-biała.

Teresa jest rozpływający się w ustach ser serwatkowy

Teresa i Piotr Łukasikowie prowadzą gospodarstwo od

o niesamowitym delikatnym smaku, w dodatku o du-

1990 roku. Od 2009 roku wprowadzili w gospodarstwie

żej zawartości białka. Dziś mleczne smakołyki trafiają

system sprzedaży bezpośredniej mleka i produktów

do wszystkich sklepów „Społem” w Kielcach i Busku-

mleczarskich MLO. Państwo Łukasikowie zaczęli od

-Zdroju, do sklepów ze zdrową żywnością oraz dzięki

sprzedaży mleka z samochodu, bezpośrednio do

kucharzom – którzy docenili wyjątkowość i smak se-

klienta, a potem także na kieleckim bazarze. Sztan-

rów ze Strzałkowa – do luksusowych hoteli „Bristol”

darowym serem oraz wizytówką Farmy Łukasików

w Busku-Zdroju, „Malinowych” hoteli w Solcu-Zdroju,

jest ser Buncok strzałkowski. Jest to ser podpuszcz-

do „Binkowskiego” w Kielcach, „Cargo” w Krakowie oraz

kowy, który był pierwszym produktem ze Strzałkowa.

w Warszawie na Placu Konesera.

Wyrabiany jest jako naturalny, biały albo z różnymi

8

OLEJARNIA ZAGŁOBY
(dynia, czarnuszka, lnianka siewna, len), jak również od

wice leżącej dwa kilometry od centrum Buska-Zdro-

rolników z Ponidzia.

ju. Jest to niewielka, rodzinna manufaktura roślin-

W 2017 r. olej rydzowy wytłaczany w olejarni otrzymał

nych olejów spożywczych. Właściciel, pan Mariusz

pierwszą nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-

Roszkowski, połączył ze sobą dwie pasje – historię

dzictwo – Smaki Regionów”. Olejarnia należy również

i zdrowe odżywianie. Efektem tej pierwszej jest zbiór

do szlaku kulinarnego „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”

100-letnich, zabytkowych maszyn olejarskich wyko-

oraz do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

rzystywanych kiedyś do tłoczenia oleju. Zamiłowanie

Gospodarz w ramach oferty edukacyjnej proponuje

do zdrowego odżywiania natomiast sprawiło, że po-

swoim gościom – dzieciom w wieku przedszkolnym

stanowił podzielić się swoją wiedzą i popularyzować

i szkolnym oraz młodzieży ze szkół średnich – aby

wysokiej jakości naturalne produkty żywnościowe wy-

wcielili się w rolę czeladników, następnie pod jego

twarzane tradycyjnymi metodami.

kierunkiem wprawili maszyny w ruch i tłoczyli olej.

Gospodarstwo obejmuje obszar 6 ha ziemi, na któ-

Wizyta w zagrodzie jest zatem sposobem na pozna-

rej uprawiane są rośliny oleiste. Olejarnia, założona

nie olejarskich tradycji, ale także poznanie całej gamy

w 2016 roku, posiada niewielką linię produkcyjną do

smaków naturalnych i nieoczyszczonych olejów.

tłoczenia oleju oraz drugą – zabytkową, w skład której

Podczas degustacji uczniowie dowiadują się o wa-

wchodzi unikatowa prasa tłokowa licząca około 150 lat,

lorach zdrowotnych olejów oraz o ich zastosowaniu

która wykorzystywana jest do celów pokazowych

w kuchni. W trakcie wizyty można zobaczyć łan pola

i edukacyjnych.

z uprawą roślin oleistych oraz spróbować swoich sił

Asortyment produktów w olejarni jest wciąż poszerza-

w koszeniu sierpem i kosą. Następnie tak zebrane

ny. Obecnie można skosztować i zakupić takie oleje jak:

plony wymłócić, a ziarna rzepaku czy lnianki prze-

rydzowy (lnianka siewna), lniany, rzepakowy, słonecz-

siać na przetaku. Programy edukacyjne realizowa-

nikowy, z czarnuszki, kokosowy, dyniowy, sezamowy.

ne w gospodarstwie to: „Skąd się bierze olej – czyli

Do wytworzenia oleju używane są wyłącznie spraw-

tradycje bicia oleju na świętokrzyskiej wsi” oraz „Od

dzone surowce pochodzące z własnych zasiewów

kwiatuszka do ziarenka, od ziarenka do oleju”.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO

9

„Olejarnia Zagłoby” zlokalizowana jest we wsi Mikuło-

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U B U S K I E G O

KACZKA STOPNICKA Z KOPYTKAMI
Kaczka (najlepiej domowego chowu), 2 winne jabłka, śliwki Damachy do dekoracji, smalec, sól

Kaczkę umyć, osuszyć, natrzeć solą, obrumienić na

nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 200oC do

rozgrzanym smalcu ze wszystkich stron. Jabłko pokro-

miękkości, skrapiając od czasu do czasu wodą. Podzie-

ić na ćwiartki, włożyć do kaczki, zszyć lub spiąć. Wło-

lić kaczkę na porcje, ozdobić śliwką Damachą, poda-

żyć kaczkę do brytfanny, skropić wodą i wstawić do

wać z sosem śliwkowym i domowymi kopytkami.

PRZEPIS PODAŁA:
Barbara Kapusta, właścicielka Hotelu Mateo w Stopnicy

Kaczka domowa (Anas domestica) w sołectwach gminy
Stopnica jest powszechnie hodowanym ptakiem. Sprzyja
temu bagienny charakter środowiska w regionie, o czym
świadczy chociażby nazwa miejscowości. Stopnica była
grodem leżącym w tzw. miejscu „bronionym przez naturę” – na terenie bagnistym. Mieszkańcy gminy Stopnica
uprawiają głównie zboża i warzywa takie jak ziemniaki, marchew, cebula czy pietruszka. Gmina Stopnica obfituje również w uprawy sadownicze, a zwłaszcza sady

jabłoniowe. Niemal w każdej zagrodzie hodowano drób,
a niezwykle popularnym ptakiem domowym hodowlanym w okolicach Stopnicy była kaczka. W niedziele
i święta podawano na stół dania mięsne, między innymi kaczki, z których mięso, chociaż ciężkostrawne jest
bardzo smaczne i znakomicie nadaje się do pieczenia.
Tradycja pieczenia kaczki z jabłkami sięga pokoleń i jest
kultywowana przez współczesne gospodynie domowe.
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Perliczka oprawiona z podrobami, boczek, sól, pieprz, estragon lub majeranek, orzechy włoskie,
gruszki, smalec, cukier

Podroby z perliczki podsmażyć na smalcu i wymie-

od czasu do czasu sosem z pieczenia. Gruszki pod-

szać z estragonem lub majerankiem. Perliczkę na-

smażyć z cukrem i wymieszać z orzechami. Perliczkę

dziewać obsmażonymi podrobami i obłożyć ją pla-

podzielić na części i obłożyć gruszkami z orzechami.

strami boczku. Piec przez ok. 1,5 godziny, polewając

PRZEPIS PODAŁA:
Teresa Sowula z Kikowa

Perliczka Dworska w Kikowie ma wielopokoleniową
tradycję przygotowania. Sposób przyrządzania tego
specjału jest od lat niezmienny. Perliczka Dworska najczęściej była szykowana na święta Bożego Narodzenia
i Wielkanoc. Jak wspominają mieszkańcy Kikowa i okolicznych wsi, przed wojną niewielkie (15-20 sztuk) stada
perliczek spotykało się prawie w każdym gospodarstwie.
Ich powszechność była związana z niskimi kosztami
utrzymania, gdyż dużą część pożywienia zdobywają one samodzielnie. Kików, znajdujący się na terenie
Szanieckiego Parku Krajobrazowego, to idealne miejsce
dla chowu perliczek. Aby mięso perliczek było smaczne,
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powinno się je karmić naturalnymi paszami: pszenicą,
otrębami pszennymi, śrutą, kaszą jęczmienną, owsem,
kukurydzą, grochem, siemieniem lnianym, ziemniakami, bobem, łubinem, wyką, rzepakiem. Najsmaczniejsze
jest mięso perliczek pochodzące od młodych kogutków.
Gotowało się na nim najczęściej rosół, który był bardzo
esencjonalny i mniej tłusty niż rosół z kury. Dawniej perliczka często gościła na stołach w Kikowie, gdyż gospodynie ze wsi pomagały kucharce we dworze. Tam podpatrywały, jak się przyrządza perliczkę, stąd też wywodzi
się jej nazwa – Perliczka Dworska. Dwór w Kikowie
stoi do dziś.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U B U S K I E G O

PERLICZKA DWORSKA

PIEROGI
ZE ŚLIWKĄ
DAMACHĄ
Ciasto: 1 kg mąki pszennej, 1 jajko, 2 szklanki
ciepłej wody

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U B U S K I E G O

Farsz: kilka suszonych śliwek Damacha, orzechy włoskie, jabłka

Składniki na ciasto dokładnie wyrobić, dodając odrobinę ciepłej wody, aby masa miała elastyczną i jednolitą konsystencję. Następnie rozwałkować i wycinać
kółeczka. Na każde kółko nakładać nadzienie z pokrojonych śliwek, orzechów i jabłek. Każdego pieroga
skleić. Tak przygotowane pierogi wrzucić do gotującej
się wody i gotować przez kilka minut. Po ugotowaniu
należy przelać je zimną wodą, żeby się nie sklejały. Podawać z bitą śmietanką, oprószone cukrem.

PRZEPIS PODAŁA:
Barbara Kapusta, właścicielka Hotelu Mateo
w Stopnicy

Stopnica to miejscowość o bardzo starej, sięgającej
XII wieku, historii. Po czasach świetności pozostało kilka cennych zabytków takich jak: XIV-wieczny kościół
i zamek w Stopnicy, barokowy klasztor Księży Sercanów, zespół dworsko-parkowy w Smogorzowie, a także
malownicze ruiny XVIII-wiecznego cmentarza. W Stopnicy warto zatrzymać się w Hotelu ,,Mateo”. Jego właścicielką jest Barbara Kapusta, ambasadorka tradycyj-

nej kuchni świętokrzyskiej. Specjalnością restauracji są
dania z dodatkiem śliwki Damachy. Suszona Damacha
z Ponidzia została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW w 2012 roku. Podawane są tu potrawy
z wykorzystaniem starej rodzimej odmiany śliwy, rosnącej w przydomowych sadach. Jednym z wielu dań, jakie
można skosztować w restauracji są pierogi ze śliwką Damachą.
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Szczupak, sól, 3/4 szklanki mąki, 15 dag masła, 10 dag oleju

Szczupaka sprawić, pokroić na kawałki i posolić. Ma-

z obu stron. W trakcie smażenia dodawać masła, aby

sło i olej rozpuścić na patelni. Kawałki szczupaka ob-

się nie spaliło.

taczać w mące, kłaść na rozgrzany tłuszcz, smażyć

PRZEPIS PODALI:
Teresa i Grzegorz Wójciccy z „Jesionowego Dworku”
– Pensjonat w Gospodarstwie rybackim ,,Budy”

Budy to niewielki przysiółek należący do sołectwa Kotki. Przez Budy przepływa potok Pomykowski zasilający istniejące tu stawy. Przed laty należały one do rosyjskiego pułkownika, później przejął je Fryderyk Hess,
który miał w tym miejscu dworek, a obok niego na Potoku Pomykowskim młyn. Po Drugiej Wojnie Światowej stawy upaństwowiono i ostatecznie przekazano je
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Urzędowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. W 1982 r. Ojciec pana Grzegorza – Andrzej kupił stawy w Budach,
przywrócił im świetność i zaczął hodować głównie
karpia królewskiego i szczupaka. Obecnie właścicielem
stawów w Budach jest Grzegorz Wójcicki, który kontynuuje rodzinną tradycję, hodując i promując karpia
królewskiego oraz szczupaka pomykowskiego.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U B U S K I E G O

SZCZUPAK „POMYKOWSKI” Z BUD
SMAŻONY

ŻABIECKIE GAŁY
1 kg surowych ziemniaków odmiany Irys,
1 średnia cebula, mąka pszenna i ziemniaczana, 2 jajka, 10 dag boczku do zrobienia omasty

Ziemniaki zetrzeć na grubych oczkach, dodać podduszoną na oleju cebulę, jajka i mąkę pszenną (tyle,
żeby wsunięta do masy łyżka ,,stała”). Wszystkie

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U B U S K I E G O

składniki wymieszać do uzyskania jednolitej kon-

ZUPA
SZCZAWIOWA
Z PONIDZIA

systencji. Ciasto nabierać łyżką i kłaść na wrzącą
wodę. Gotować do momentu wypłynięcia i podawać
polane tłuszczem ze skwarkami.

Rosół z kości i odpadków mięsa, dwie garście
szczawiu, masło, 1/2 l kwaśnej śmietany, łyżka mąki, jajka na twardo
Szczaw opłukać, obrać z łodyg idących środkiem liścia i posiekać. Dusić na maśle z odrobiną soli. Rosół
zaprawić kwaśną śmietaną rozbitą z łyżką mąki i dodać uduszony szczaw. Zagotować. Zupę podawać
z ugotowanymi na twardo jajkami, pokrojonymi na
cząstki.

PRZEPIS PODAŁA:

PRZEPIS PODAŁO:

Barbara Kapusta, właścicielka Hotelu Mateo

Stowarzyszenie „Żabieckie Powiślanki”

w Stopnicy

z Żabca

Zupy to najprostsze sycące potrawy, które często gościły na chłopskich stołach na terenie gminy Stopnica.
W okresie międzywojennym ze względu na panującą
biedę na tych terenach, zupy gotowano z najtańszych
i ogólnie łatwo dostępnych składników. Po zimie, kiedy nastawał tzw. ,,przednówek”, a zapasy zimowe
już się skończyły, korzystano z dobrodziejstw natury.
Stopnica leży na terenie „Ponidziańskich szlaków”,
bogatych w dziko rosnące na polach i łąkach zioła.
Nie można zapomnieć o dziko rosnącym szczawiu
zwyczajnym, z którego gotowało się zupę. Kiedyś była
to zupa sezonowa, gdyż szczaw nie nadaje się do długiego przechowania.

Tradycja przygotowania tego prostego dania sięga
jeszcze czasów zaboru rosyjskiego, kiedy mieszkańcy
musieli przeżyć trudny czas tzw. „przednówka”. Okolice były biedne, a ziemie urodzajne w ziemniaki, dlatego stanowiły one ważny element kuchni chłopskiej
i były podstawą każdego posiłku. Żabieckie gały to
dawna potrawa, kiedyś przygotowywane były z biedy, a dziś dla podkreślenia oryginalności regionalnej
kuchni. Gospodynie z Żabca dbają o to, aby gały były
docenione przez szersze grono smakoszy dobrej, tradycyjnej kuchni, dlatego przygotowują je i prezentują
na konkursach, wystawach i pokazach lokalnych.
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Ogród Czasu przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

POWIAT

JĘDRZEJOWSKI
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fot. Michał Kuliński

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

STAROPOLSKA GARMAŻERKA
Agnieszka i Zdzisław Nowakowie prowadzą od

żerka” posiada także certyfikat przynależności do Szla-

2009 roku „Staropolską Garmażerkę”. Firma znajduje

ku Kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

się w Nowej Wsi w gminie Słupia Jędrzejowska i zaj-

Wędliny wytwarzane według starych i sprawdzonych

muje się tradycyjnym przetwórstwem w ramach dzia-

receptur znane są w całym regionie świętokrzyskim,

łalności marginalnej lokalnej i ograniczonej MLO. Wy-

gdyż państwo Nowakowie często biorą udział w kon-

soką jakość produktów zapewnia nabywanie półtusz

kursach, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i woje-

w sprawdzonych ubojniach, a surowiec pochodzi od

wódzkim, oraz w imprezach okazjonalnych. W 2011 roku

lokalnych rolników. Asortyment, który proponują pań-

w konkursie ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Re-

stwo Nowakowie, jest bardzo szeroki: naturalne szyn-

gionów” ich Kiełbasa Wiejska z Nowej Wsi otrzymała

ki, kiełbasy, balerony, salcesony, pasztety oraz wyroby

I nagrodę. W 2013 roku pierwszą nagrodę otrzymała

garmażeryjne, a także smalec. Wyroby „Staropolskiej

Szynka Dyszka, której przyznano również najwyższą

Garmażerki” firmowane są przez markę Sieci Dziedzic-

nagrodę „Perła” za najlepszy regionalny produkt żyw-

twa Kulinarnego Świętokrzyskie. „Staropolska Garma-

nościowy.
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4 szklanki mąki pszennej, 1,5 szklanki cukru, 2 całe jajka i 3 żółtka, 25 dag skwarków ze słoniny,
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 15 dag masła, 3 łyżki śmietany, aromat pomarańczowy

Mąkę wymieszać z proszkiem, następnie dodać cu-

ciasto i wycinać ciasteczka foremkami lub ciasto na-

kier, cukier waniliowy, jajka, masło, wystudzone

kładać porcjami do maszynki do mięsa ze specjalną

i przekręcone przez maszynkę skwarki. Następnie

nakładką i wyciskać dowolne kształty. Długie wstążki

dodać aromat oraz śmietanę. Wszystkie składniki

wyciskanych ciastek pokroić na kilkucentymetrowe

wymieszać ręcznie i dokładnie wyrobić ciasto. Moż-

kawałki i ułożyć na blasze. Piec w temperaturze 180o℃C

na robić ciastka dwoma sposobami, tj. rozwałkować

od 15 do 20 minut.

PRZEPIS PODAŁA:
Jolanta Bąk z Koła Gospodyń Wiejskich w Korytnicy

17

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

CIASTECZKA DOMOWE

FURGOŁY
ZIEMNIACZANE
Ciasto: 4 szklanki mąki pszennej, 1 szklanka
wody, 2 jajka
Farsz: 6 dużych ziemniaków, cebula, jajko,
3 łyżki mąki pszennej, sól

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

Omasta: smalec ze skwarkami

DZIADOSKIE
PIEROGI
(PUSTAKI)

Z mąki pszennej, wody i dwóch jaj zagnieść ciasto.
Następnie ciasto podzielić na trzy części i rozwałkować placki.
Zetrzeć na tarce o drobnych oczkach obrane ziemniaki na farsz. Odcisnąć z nich sok przez lnianą ściereczkę. Wyciśnięty sok pozostawić do momentu,
aż na dnie będzie osad: wówczas lekko odlać sok,
a mączkę z dna dodać do ziemniaków. Następnie

Ciasto: 4 szklanki mąki pszennej, 1 szklanka
wody, 2 jajka
Farsz: ok. 1,5 kg ziemniaków, 4 średnie cebule,
1 jajko, sól, pieprz
Okrasa: słonina lub boczek na skwarki

dodać pokrojoną w kostkę i usmażoną na złoty kolor cebulę, 3 łyżki mąki pszennej, wbić jajko i posolić.
Wymieszać farsz.
Na rozwałkowane ciasto kłaść farsz w formie wałeczka. Zawinąć farsz w ciasto, odciąć i skleić brzegi. Przyciskać ręką i kroić nożem kwadraty. Gotować
w osolonej wodzie około 20 minut.

Ziemniaki i cebulę obrać, zetrzeć razem na tarce.
Ważne, aby potem je dobrze odcisnąć na gazie lub
w czystej pielusze tetrowej tak, by z farszu nie wyciekał sok. Dodać jajko, 2-3 łyżki mąki pszennej, sól
i pieprz. Rozwałkować ciasto pierogowe. Wzdłuż
jednego brzegu (tak około 6-7 cm od końca) nakładać wałeczkiem farsz ziemniaczany, zawinąć
ciastem, docisnąć dokładnie palcami tak, by się
zlepiło. Odkroić cały pasek i przekrawać na kwadraciki. Wrzucać na gotującą się wodę. Gotować około
10 min. Podawać kraszone skwarkami.
PRZEPIS PODAŁA:
Elżbieta Słaboszewska z Mierzyna

Tradycyjne potrawy kuchni świętokrzyskiej z okolic
Jędrzejowa to proste i ubogie, ale jakże smakowite
dania. Niektóre z nich pozostały tylko wspomnieniem, smakiem dzieciństwa pokolenia dzisiejszych
70-latków. Najpopularniejsze potrawy oparte są
na trzech dostępnych w każdej kuchni składnikach:
ziemniakach, mące i mleku.

PRZEPIS PODAŁA:
Bożena Szyller z Koła Gospodyń Wiejskich
w Brynicy Mokrej
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2 czubate szklanki mąki pszennej, 2 żółtka, 2 dag drożdży, 2 łyżki rozpuszczonego masła, szczypta
soli, 2 płaskie łyżki cukru, szklanka mleka, mąka do posypania stolnicy

W ciepłym mleku z dodatkiem cukru i łyżką mąki roz-

szoną mąką, trzymać w ciepłym miejscu do wyro-

mieszać rozkruszone drożdże. Do wyrośniętych droż-

śnięcia.

dży dodać żółtka, sól, mąkę. Wyrobić ciasto, dodać

Szeroki garnek napełnić do połowy ciepłą wodą, przy-

płynne masło i ponownie wyrobić. Naczynie z cia-

kryć złożoną kilkakrotnie gazą, umocowaną na brzegu

stem odstawiamy w ciepłe miejsce, przykrywamy

za pomocą związanej mocno tasiemki. Gdy woda w na-

i pozostawiamy do wyrośnięcia.

czyniu się zagotuje, układać na przygotowanej gazie

Gdy ciasto podwoi objętość, trzeba je podzielić na

po kilka wyrośniętych kulek, przykryć wysoką pokrywą

części, wykładać kolejno na podsypaną mąką stol-

i parować od 5 do 7 minut (czas zależy od wielkości

nicę, lekko wyrabiać (przez minutę i rozwałkować

klusek). Podawać do pieczonej kaczki, pieczonej gęsi

na grubość jednego centymetra. Wykroić szklanką

z jabłkami, pieczeni wieprzowej, gulaszu lub z jagoda-

krążki, przenieść na tacę wyłożoną ściereczką i opró-

mi na słodko.

PRZEPIS PODAŁA:
Jolanta Bąk z Koła Gospodyń Wiejskich w Korytnicy
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P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

DWORSKIE PARUCHY

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

SŁUPIAŃSKI SIEKANIEC DWORSKI
1,5 kg tłustej pieczeni wieprzowej – najlepiej karczku, słonina, 1 sucha bułka kajzerka, 2 żółtka,
mąka, 1 szklanka śmietany, pieprz i sól do smaku
Farsz: 1 szklanka grubej kaszy gryczanej, 25 dag masła

Kaszę na farsz uprażyć na maśle z dwoma szklanka-

wymieszać. Słupiański siekaniec dworski musi być wy-

mi wody. Masło nadaje kaszy puszystości i sypkości.

rabiany bardzo długo.

Pieczeń wieprzową posiekać lub zmielić w maszynce

Stolnicę zmoczyć wodą, rozłożyć siekaną masę na pła-

do mięsa. Bułkę obtartą ze skórki namoczyć w roso-

ski plaster w kształcie kwadratu. Na środek wyłożyć

le, słoninę pokroić w bardzo drobną kostkę, wsypać

wystudzoną kaszę i zwinąć na podłużny klops. Obsy-

sól, pieprz i dokładnie wymieszać. Do wyrobionej

pać mąką, włożyć na rozgrzane masło i obsmażyć. Pod

masy wbić żółtka, oddzielając starannie od białek,

koniec smażenia podlać śmietaną. Smażyć krótko, aby

bo inaczej siekaniec będzie twardy. Ponownie dobrze

był soczysty.
PRZEPIS PODAŁA:

Halina Bodzioch z Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi Jędrzejowskiej (z archiwum ŚODR)

Siekaniec w Słupi i okolicach był robiony od dawna i nie
nosił innej nazwy. Receptura jego wykonania przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie. Nazwa
potrawy wywodzi się od technologii jej wytwarzania

(składniki musiały być siekane nożem). Druga wersja
nazwy może pochodzić od maszynek do mielenia mięsa,
które w XVIII wieku nazywane były siekańcami.
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PLACKI
ZIEMNIACZANE
CHMURKI

Zetrzeć ziemniaki, odlać z nich wodę, dodać żółtka
i mąkę. Białka ubić, zagotować szybko wodę z mlekiem i zaparzyć nią białka. Połączyć z pozostałymi
składnikami, doprawić. Smażyć na tłuszczu. Podawać na gorąco. Bardzo dobrze smakują z sosem
grzybowym i surówką.

GARUS
30 dag suszonych śliwek, 30 dag suszonych
jabłek, 10 dag suszonych gruszek w plastrach,
szczypta mielonego cynamonu, cukier, mąka
pszenna, słodka śmietana

Owoce wypłukać i zalać ok. 3 litrami wody, zostawić
na 1 godzinę. Po godzinie dodać cukier, cynamon
i ugotować. Gdy owoce będą miękkie, część z nich
wyjąć łyżką cedzakową (można je wykorzystać do
innych celów). Zupę podprawić mąką rozmieszaną
w słodkiej śmietanie. Zagotować. Garus podajemy
z ziemniakami lub grubym makaronem.
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PRZEPIS PODAŁA:

PRZEPIS PODAŁA:

Wanda Kołkowska z Mierzyna

Małgorzata Bocheńska z Boleścic

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

7 średnich ziemniaków, ok. 10 dag mąki, 3 jajka (osobno białka i żółtka), sól, pieprz, opcjonalnie można dodać ziół, np. cząber, majeranek, 3 łyżki wody i 3 łyżki mleka

ŻEBERKA
W SŁOJU
2 kg żeberek, liść laurowy, ziele angielskie, sól,
pieprz

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U J Ę D R Z E J O W S K I E G O

Świeże żeberka pociąć na niewielkie kawałki, włożyć
do rondla, podlać trochę wodą, dodać liść laurowy,
ziele angielskie, sól i pieprz i ugotować. Z miękkich
żeberek usunąć kości. Włożyć mięso do przygotowanych słoików. Zalać je wywarem, w którym się
gotowały, zostawiając 1-1,5 cm od nakrętki. Zakręcić
słoiki. Pasteryzować od 2 do 3 godzin.

PRAZOKI
5 średnich ziemniaków, 3 szklanki mąki
pszennej, słonina lub boczek na skwarki, mleko do popicia

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i przełożyć do
garnka z wodą. Ważne jest, aby ziemniaki równo zakrywały całe dno garnka. Wstawić na ogień i posolić. Mąkę wysuszyć na patelni (uprażyć na delikatnie
kremowy kolor), następnie przesiać przez sitko. Gdy
woda z ziemniakami zacznie wrzeć wsypać uprażoną i przesianą mąkę. Ważne, by w mące na środku
zrobić dziurę, wtedy będzie się gotować spokojnie
i nie wykipi. W tym czasie na patelnię wrzucić pokrojony drobno boczek lub słoninę i usmażyć na
skwarki. Gdy ziemniaki będą miękkie, odlać wodę
i wyrabiać masę kopyścią (widoczna na zdjęciu) lub
zwykłą drewnianą pałką. Podawać zawsze na gorąco z mlekiem lub opiekane na patelni.

PRZEPIS PODAŁA:

PRZEPIS PODAŁA:

Agnieszka Chabior z Mierzyna

Bożena Szyller z Koła Gospodyń Wiejskich
w Brynicy Mokrej
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POWIAT

KAZIMIERSKI
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Muzeum Ziemi Kazimierskiej w Kazimierzy Wielkiej

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W DROŻEJOWICACH
PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO

W powiecie kazimierskim działa wiele kół gospodyń
wiejskich, jednak niektóre poprzez swoją aktywność
i osiągnięcia zasługują na uwagę. Koło Gospodyń
Wiejskich w Drożejowicach działa od ponad dziesięciu
lat i ma za sobą bardzo bogatą historię. Aktualnie liczy
14 członków. Działania KGW w Drożejowicach można
określić jako wielowymiarowe, wpływające na rozwój
lokalnej społeczności poprzez pracę na płaszczyźnie
kulturalnej, edukacyjnej, zachowania dziedzictwa kulinarnego, promocji wsi i wspierania aktywności kobiet.
Członkinie starają się promować region poza gminą
i powiatem. To bardzo ważne dla lokalnej społeczności.
Zachęcają w ten sposób do działania i stanowią dobry
przykład do naśladowania.
Chlubą KGW w Drożejowicach są różnego rodzaju kiszonki. Produkty te są doceniane i nagradzane podczas
licznych konkursów. Przygotowywane i sprzedawane
są okazjonalnie podczas świąt, różnych uroczystości
i wydarzeń, nie tylko o zasięgu gminnym, ale znacz-

wego żywienia, poszerzając paletę kulinarną. Do flago-

nie szerszym, promując w ten sposób region. Dumą

wego produktu, jakim są ogórki kiszone, dodały inne,

okolicznych mieszkańców są skalbmierskie ogórki ki-

np. kapustę, fasolkę, marchewkę, pomidory, pietruszkę

szone, które poprzez starania jednej z członkiń zosta-

oraz owoce: jabłka, gruszki, śliwki i inne. Z niektórymi

ły wpisane w 2014 r. na Listę Produktów Tradycyjnych.

zaczęły eksperymentować, np. z kiszeniem cytryny,

Ogórki kiszone przygotowywane w Drożejowicach po-

papryki, rzodkiewki, czy brukselki.

siadają prestiżowy certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne

W ostatnich latach osiągnęły wiele sukcesów w dzie-

Regionu”.

dzinie kulinariów, które zmotywowały ich do działania.

Aktywne panie robią i promują przede wszystkim ki-

Najważniejsze dla nich to: II miejsce w kraju podczas

szonki sporządzane według tradycyjnych przepisów

Międzynarodowych Targów EKO – Gala w Rzeszowie

swoich mam i babć, tj. żurek, barszcz biały i czerwony

za kiszoną fasolkę szparagową, I miejsce w 2019 r.

oraz kiszą warzywa, których jest bardzo dużo w po-

za ogórki dworskie i III w 2020 r. za pastę z kiszonego

wiecie kazimierskim, bowiem tutejsze gospodarstwa

bobu w konkursie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” or-

specjalizują się w ich uprawie od bardzo dawna. Jako

ganizowanym przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Efek-

ambitne gospodynie wyszły naprzeciw trendom zdro-

tem tych sukcesów były udziały w programach telewizyjnych oraz radiowych, co było dla Koła ogromnym
wyróżnieniem i dużą promocją regionu.
Bardzo ważnym elementem działalności KGW jest pomoc potrzebującym. Panie współpracują z innymi instytucjami w przygotowaniu paczek czy też darów, a także
angażują się w organizację zajęć, wycieczek dla dzieci
i młodzieży. Chętnie wspierają swoimi produktami także wydarzenia charytatywne. Koło aktywnie uczestniczy w warsztatach i wydarzeniach organizowanych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu.
Nieustannie zdobywa wiedzę i doświadczenie. Dzięki
temu ma odwagę organizować takie zajęcia lub warsztaty dla młodego pokolenia i w ten sposób przekazywać cenne umiejętności.
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SPRZEDAŻ Z MLEKOMATU
wartość użytkową i pozwala na sprawne zarządzanie

spodarstwo rolne w gminie Bejsce w powiecie ka-

hodowlą i produkcją mleka, z jednoczesnym ukierun-

zimierskim. Na powierzchni 20 ha uprawia przede

kowaniem na wzrost efektywności ekonomicznej pro-

wszystkim zboża i kukurydzę na kiszonkę, a pozo-

wadzonej działalności.

stałą powierzchnię zajmują łąki. Poza uprawą roli

W 2010 r. pan Witold rozpoczął działalność w zakresie

w gospodarstwie prowadzona jest hodowla krów

sprzedaży bezpośredniej. Pierwszy mlekomat został

mlecznych, których jest obecnie 27 sztuk i 10 sztuk by-

sprowadzony z zagranicy. Obecnie posiada 3 mlekoma-

dła opasowego. Krowy dostarczają ok. 283 500 kg mle-

ty: 1 nalewający z pojemnika, znajdujący się w centrum

ka rocznie. Zwierzęta żywione są przede wszystkim pa-

handlowym w Kazimierzy Wielkiej, i 2 butelkomaty zlo-

szami własnymi, śrutą zbożową, kiszonką z kukurydzy,

kalizowane również w centrach handlowych w ościen-

sianokiszonką i sianem. Mleko oddawane jest do Spół-

nych powiatach. Butelki z mlekiem z gospodarstwa

dzielni Mleczarskiej w Bochni, a częściowo sprzedawa-

pana Witolda znajdują się również na półkach sklepo-

ne w ramach sprzedaży bezpośredniej. Gospodarstwo

wych, gdzie są zlokalizowane mlekomaty. Mieszkańcy

należy do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Pro-

powiatu mają dzięki temu możliwość zakupienia mleka

ducentów Mleka, która dostarcza raporty oceniające

„prosto od krowy”, zdrowego i niepasteryzowanego.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO

25

Witold Kłos wraz z żoną prowadzą 28-hektarowe go-

CHLEB DOMOWY
NA ZSIADŁYM
MLEKU

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

1 kg mąki pszennej, 1 kg mąki żytniej, 6 szklanek zsiadłego mleka, 3 dag drożdży, 4 łyżeczki soli, 5 dag masła, 1 szklanka ziaren (słonecznik, dynia, siemię lniane)

BARSZCZ
GRZYBOWY
Z FASOLĄ

Z mąki żytniej, zsiadłego mleka i drożdży zrobić zaczyn, odstawić w ciepłe miejsce na 2 godziny. Dodać mąkę pszenną, sól i ziarna, wyrobić. Dodać
miękkie masło, wyrobić. Odstawić na 1-2 godziny
do wyrośnięcia. 3 foremki długości ok. 30 cm posmarować tłuszczem, wyłożyć ciasto chlebowe,
dać mu ponownie wyrosnąć. Posmarować żółtkiem
zmieszanym z mlekiem i posypać makiem lub sezamem. Piec ok. 50 minut w 180⁰C do lekkiego zbrą-

40 dag fasoli Jaś Tyczny, 2 garści suszonych
grzybów leśnych, 1/2 l zakwasu kiszonego
żytniego, 1 cebula, sól, pieprz

zowienia.

Fasolę moczyć w chłodnej przegotowanej słonej wodzie przez 8 godzin. Wodę z fasoli odcedzić
i nalać świeżej, posolić i gotować na wolnym ogniu
ok. 1,5 godziny do miękkości. Następnie odcedzić.
Grzyby zalać wodą, moczyć kilka godzin. Odlać
wodę, nalać świeżej i gotować. W trakcie gotowania dodać przekrojoną na pół cebulę, posolić i gotować do miękkości (czas gotowania uzależniony od
rodzaju grzybów). Dodać 0,5 l zakwasu, zagotować
i doprawić solą i pieprzem. Fasolę nakładać na talerze, wlać barszcz grzybowy wraz z grzybami.

PRZEPIS PODAŁA:

PRZEPIS PODAŁA:

Janina Sikorska Borek ze Skalbmierza

Bożena Kopeć z Koła Gospodyń Wiejskich
w Kocinie

Przepis pochodzi od babci pani Janiny. Jest to danie, które od wielu lat gości na stołach wigilijnych
mieszkańców Skalbmierza i okolic. Jest to danie jarskie, przygotowywane szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Niektórzy mieszkańcy podają je jako danie
obiadowe.

Chleb ten gościł w kocińskich domach od wielu lat.
Każda gospodyni potrafiła upiec chleb w swoim
domu, jednak ten na zsiadłym mleku jest wyjątkowy,
a dodatek nasion sprawia, że jest bardziej pożywny.
Dawniej stanowił podstawę żywienia, dzisiaj jest
przysmakiem.
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PASZTET
Z KRÓLIKA
Królik ok. 1,3 kg z podrobami, ok. 20 dag wątróbek króliczych lub drobiowych, ok. 12 dag
słoniny, 2 jajka, 4 łyżki bułki tartej, warzywa:
2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek selera,
por, cebula, sól, pieprz

GĘŚ
NADZIEWANA

włożyć do garnka, dodać obrane warzywa, słoninę,
zalać wodą, posolić i gotować na wolnym ogniu do
miękkości ok. 1,5 godz. Pod koniec gotowania dodać podroby i wątróbkę. Mięso z królika oddzielić od
kości. Zmielić w maszynce z podrobami i warzywa.
Do powstałej masy dodać jajka, bułkę tartą, poso-

1 średniej wielkości gęś

lić i popieprzyć do smaku. Wszystkie składniki wy-

Marynata: olej, majeranek, sól, pieprz, susz
z warzyw, tj. marchew, pietruszka, seler, por

wąskiej foremki i piec w piekarniku nagrzanym do

mieszać dokładnie na gładką masę. Przełożyć do
180oC℃ przez ok. 1,5 godziny.

Nadzienie: 40 dag wątróbki drobiowej, 3-4 bułki, 1 kostka masła, 2 szklanki mleka, pęczek
natki pietruszki

Składniki marynaty wymieszać, natrzeć nią gęś i marynować przez dobę. Wątróbkę drobno pokroić, dodać namoczone w mleku odciśnięte bułki, posiekaną
natkę, masło i doprawić pieprzem oraz solą. Składniki
wyrobić i nadzieniem faszerować gęś. Piec w gęsiarce w piekarniku początkowo w 220o℃C, po godzinie
obniżyć do 180oC℃. Na każdy kilogram należy liczyć
45 minut czasu pieczenia.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich

PRZEPIS PODAŁO:

w Urzutach

Koło Gospodyń Wiejskich w Skalbmierzu

Przepis na gęś nadziewaną przekazywany jest przez
mieszkanki wsi Urzuty z pokolenia na pokolenie.
Gęsi były hodowane niegdyś w każdym gospodarstwie
w tym regionie. Pieczona nadziewana gęś była przysmakiem serwowanym na obiad w niedzielę i święta.
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W gminie Skalbmierz króliki były hodowane niemal
w każdym gospodarstwie od wielu lat. Przepis na
pasztet z królika jest przekazywany z pokolenia na
pokolenie. Przysmak ten przyrządzany był nie tylko
od święta, ale stanowił też pożywny dodatek do pieczywa na co dzień.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

Warzywa obrać. Królika poporcjować na kawałki,

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

BUROCORZ
1 duży burak cukrowy lub 2 małe, 2 jajka, 10 dag masła, 3 łyżki śmietany kwaśnej, 4 dag drożdży,
3 szklanki mąki

Buraka obrać i pokroić na małe kawałki lub zetrzeć na

maku) oraz rozpuszczone drożdże. Wyrobić ciasto

tarce na wiórki. Zalać wodą i ugotować. Jedną szklankę

i wyłożyć na blaszkę. Wierzch posypać makiem lub po-

wody odlać z ugotowanych buraków, resztę odcedzić.

układać na nim cieniutkie plasterki gotowanego bura-

Rozpuścić drożdże w ciepłej wodzie z gotowania bu-

ka. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut. Po tym

raków. Mąkę wysypać na stolnicę, wbić jajka, rozpusz-

czasie włożyć do piekarnika nagrzanego do 180o℃C na

czone masło i gotowane buraki (można dodać 2 łyżki

około 50-60 minut.

PRZEPIS PODAŁA:
Jolanta Pietrzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Broniszowie

Receptura na placek została przekazana przez babcię Pani Jolanty. W powiecie kazimierskim uprawiano od wielu lat buraki cukrowe ze względu na
żyzne ziemie i powstanie w Kazimierzy cukrowni „Łubna”. W 1845 r. Kazimierz, hrabia Łubieński, wybudo-

wał cukrownię (jedną z pierwszych na ziemiach polskich
pod zaborami). Zakład ten stał się głównym czynnikiem
miastotwórczym, po wielu latach powstało miasto Kazimierza Wielka. Miejscowa ludność wykorzystywała
„słodkie buraki” w lokalnej kuchni.
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KIEŁBASA
Z GĘSINĄ

Kiełbasę wykonać z mięsa niepeklowanego. Rozdzielić mięso, pozbawić błon, tłuszczu, skóry oraz kości.
Mięso z gęsi oraz mięso wieprzowe rozdrobnić na sitku (6-8 mm), a tłuszcz, skóry i błony z gęsi oraz mięso
wieprzowe rozdrobnić na sitku 3 mm. Wszystkie rodzaje mięsa dokładnie wymieszać. Podczas mieszania
dodać przyprawy, sól oraz stopniowo wodę w ilości
do 5%. Mięso wyrabiać ręcznie przez 30 minut do momentu, aż przestanie przyklejać się do dłoni. Wymieszaną masę mięsną odstawić na 3 godziny w chłodne
miejsce. Po tym czasie wymieszać ją jeszcze raz i napełnić wcześniej przygotowane jelita. Dla ułatwienia
można użyć maszynki ręcznej, by łatwiej kontrolować szybkość nadziewania. Do maszynki przytwierdzić podłużną końcówkę i posmarować ją tłuszczem, aby
łatwiej było nałożyć na nią całe jelito. Na końcu jelita zrobić supeł, do maszynki włożyć pierwszą porcję mięsa
i zacząć kręcić. Pomiędzy porcjami mięsa nie mogą powstawać dziury z powietrzem. Po nadzianiu ok. 10-15 cm
kiełbasy, zawinąć ją kilkukrotnie wokół własnej osi. Po nadzianiu całego jelita, na jego końcu zawiązać supeł.
Kiełbasę powiesić na kiju i pozostawić w chłodnym miejscu przez 1-2 godziny. Wędzarnię rozgrzać do 50oC, powiesić kiełbasy w wędzarni tak, aby się nie stykały. Osuszać je przy dużym ruchu powietrza i małej ilości dymu,
aż powierzchnia kiełbas będzie sucha w dotyku. Kiełbasę wędzić w temperaturze 40-50oC przez 3-4 godziny do
jasno brązowej barwy. Po tym czasie podnieść temperaturę w wędzarni do 80oC i piec do osiągnięcia wewnątrz
temperatury 68-70oC, następnie kiełbasę sparzyć. Kiełbasę schłodzić do temperatury poniżej 18oC.
Kiełbasa z gęsiny ma kruchą konsystencję, może podczas pieczenia podejść tłuszczem. Jest to kiełbasa dość
tłusta z uwagi na zawartość tłuszczu gęsiego.

PRZEPIS PODAŁA:
Monika Chat-Komoniewska z Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli
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P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

2,5 kg mięsa z gęsi (piersi, uda), 1,5 kg mięsa wieprzowego (np. z karkówki), 1 kg mięsa
wieprzowego (np. z golonek), tłuszcz z rozbioru gęsi oraz skóry, jelita wieprzowe, przyprawy na każdy kilogram mięsa: 1,5 dag pieprzu,
1/2 dag ziela angielskiego, 1 dag majeranku,
1/2 dag kolendry, 3 dag czosnku świeżego, 1722 g soli

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

KAPUSTA WIGILIJNA
2 kg kwaszonej kapusty, 1 kg fasoli Jaś, 4 cebule, olej rzepakowy; przyprawy: sól, pieprz, 4 ziarna
ziela angielskiego, 3 liście laurowe, majeranek, grzyby suszone, 10 śliwek suszonych
Kapustę zalać wodą i ugotować do miękkości. Namo-

godziny. Do kapusty dodać ugotowaną fasolę Jaś,

czoną dzień wcześniej fasolę ugotować. Po godzinie

wymieszać i gotować przez kolejne 20 minut. Jeśli po

gotowania do kapusty dodać cebulę zeszkloną na ole-

spróbowaniu kapusta okazałaby się zbyt kwaśna, do-

ju, przyprawy, suszone grzyby, suszone śliwki (chwilę

dać 1 łyżeczkę sody oczyszczonej.

wcześniej namoczone). Całość gotować jeszcze pół
PRZEPIS PODAŁA:
Bogusława Łabuz z Koła Gospodyń Wiejskich w Senisławicach

Trochę kapusty i trochę nieba.                                             
Trochę fasoli i trochę chleba.
Już w kuchni pachnie olej z cebulą,
smażą, mieszają tata z matulą.
Do smaku dają pieprz, ziele i liście.
I sól do smaku też oczywiście.
Dodają jeszcze grzybki suszone,
śliwki wędzone.
Mieszając wolno w jedną i drugą stronę.
Kapusta pachnie, wygląda smacznie.
Jeść trzeba ostrożnie, bo brzuszek trzaśnie.
Danie na stole jest już podane,
więc tata z mamą wołają dzieci,
spójrzcie na niebo już gwiazdka świeci.
Gdy gwiazda na niebie zaświeci,
siadajcie do stołu dzieci.

Nim rozpoczniemy wieczerzę,
razem odmówimy pacierze.
Tato z mamą pierwsi wstają
i życzenia nam składają:
„Po tym chlebie
żebyśmy się wszyscy
spotkali w niebie”.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
błogosławieństwa Bożego
i Nowego Roku bogatego.
Krzyżem świętym naznaczyli –
„niech Bóg pobłogosławi ten pokarm
i tych którzy go przygotowali”.
Po wieczerzy hej kolędy rozbrzmiewały
w domach wszędy.
Wiersz autorstwa Bogusławy Łabuz z Senisławic
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PASTA
Z KISZONEGO
BOBU

Bób wrzucić na wrzątek i gotować ok. 5 minut. Wystudzić bób, obrać go ze skórki i włożyć do przygotowanych wcześniej słoików. Dodać kilka ziaren ziela
angielskiego, gorczycy, kilka ząbków czosnku, liść
laurowy, obrany i pokrojony chrzan i liście dębu. Zalać
chłodną solanką (jedna łyżka soli na litr wody). Bób
jest gotowy po ok 7 dniach, można go przechowywać
przez ok. 3 m-ce. 2 szklanki bobu ukiszonego przecisnąć przez sitko, następnie dodać czosnek i świeżo
zmielony pieprz. W szklanej misce wymieszać zawartość i dodać olej. Jeżeli pasta będzie zbyt sucha, można dodać jeszcze kilka kropel oleju. Wszystko wymieszać widelcem, odstawić do lodówki na ok. 30 minut.

PRZEPIS PODAŁA
Helena Jackiewicz z Koła Gospodyń Wiejskich
w Drożejowicach

Kiszonki są bardzo ważnym elementem tradycyjnej
polskiej kuchni na terenie całego kraju. W regionie
kazimierskim popularnie uprawianym warzywem jest
bób. Gospodynie od zawsze kisiły warzywa, co dawało możliwość przedłużenia ich przydatności do spoży-
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cia, a dzięki właściwościom prozdrowotnym kiszonki
chroniły domowników przed chorobami. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach specjalizują się
w robieniu kiszonek od wielu lat. Miejscowość Drożejowice słynęła z kiszonek w Europie już w XIX wieku.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

1/2 kg bobu, przyprawy: ziele angielskie, liście
laurowe, gorczyca, kilka ząbków czosnku, pokrojony chrzan, liście dębu, sól, woda, 2 ząbki
czosnku, 2-3 łyżki oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

PLACEK DROŻDŻOWY
Ciasto: 1/2 kg mąki, 1/2 szklanki cukru, 5 dag drożdży, 4-5 żółtek, 1 szklanka mleka, 1/2 kostki
masła
Kruszonka: 1 łyżka masła, 1 łyżka cukru pudru, 2 łyżki mąki

Przygotować rozczyn: drożdże skruszyć do dużego na-

aż będzie gładkie, elastyczne i nie będzie kleiło się do

czynia, dodać łyżkę cukru i ciepłe mleko (nie gorące).

dłoni. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia

Dokładnie wymieszać i zostawić do wyrośnięcia. Żółt-

na około 1,5 godziny w ciepłe miejsce. Po tym czasie

ka utrzeć z pozostałością cukru i dodać do przesianej

włożyć do dużej formy i rozprowadzić równomiernie.

mąki, masło roztopić i wlać do ciasta, dodać wyrośnięty

Składniki na kruszonkę wyrobić widelcem. Tuż przed

rozczyn, powoli wymieszać dłonią. Gdy składniki do-

włożeniem do piekarnika nagrzanego do 160oC, ciasto

kładnie się połączą, wyrabiać ciasto przez ok. 15 minut,

posypać kruszonką. Piec przez około 20-30 minut.

PRZEPIS PODAŁA:
Barbara Filo z Koła Gospodyń Wiejskich w Donosach

Placek drożdżowy z kruszonką od wielu pokoleń króluje
na stołach w powiecie kazimierskim. Metoda przyrządzania ciasta jest prosta, dlatego każda gospodyni potrafi

go upiec, wykorzystując składniki z własnego gospodarstwa. Placek drożdżowy przywołuje smaki dzieciństwa.
Często podawany jest z masłem, konfiturą i mlekiem.
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Ciasto: 2 kg mąki pszennej, 5 dag drożdży, 1 łyżka soli, około 1 litr serwatki lub wody,
1 łyżka cukru
Masa serowa: 1/2 kg sera twarogowego, 1 szklanka cukru, 4 jajka, 2 ugotowane ziemniaki, 1 cukier
waniliowy

Zrobić zaczyn. Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości

Rozpalić w piecu. Gdy piec jest już nagrzany, z wyro-

serwatki lub wody (około 1/2 szklanki), z łyżką cukru

śniętego ciasta formujemy podpłomyki, włożyć je na

i odrobiną mąki. Zostawić na noc w ciepłym miejscu

łopatę, dodać na wierzch ulubione dodatki np. masę

do wyrośnięcia. Następnego dnia do zaczynu dolać

serową, ewentualnie posypać cukrem lub kminkiem.

resztę serwatki, dosypać mąkę i sól. Wyrabiać, aż

Podpłomyki piec około 20 minut, do czasu zarumie-

ciasto zacznie odchodzić od ręki. Odstawić do wyro-

nienia.

śnięcia. Wszystkie składniki na masę serową wyrobić.

PRZEPIS PODAŁA:
Elżbieta Szabla z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie

W miejscowości Rogów, w gminie Opatowiec, podpłomyki znane są od bardzo dawna, a gospodynie wypiekają je do dziś. Po upieczeniu podpłomyków, gdy piec
był już dobrze nagrzany, zawsze wypiekano chleb. Dziś,
pomimo różnorodności potraw i wypieków powszech-
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nie dostępnych, pojawiające się na stołach podpłomyki
szybko z niego znikają. Podpłomyki najsmaczniejsze są
świeżo wyjęte z pieca chlebowego opalanego drewnem,
jeszcze ciepłe.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

PODPŁOMYKI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K A Z I M I E R S K I E G O

KRUCHO-DROŻDŻOWE ROGALIKI
STRYJENKI
1 kg mąki, 1 kostka masła, 1 kostka smalcu, 4 jajka, 1 garść cukru, szczypta soli, 4 łyżki gęstej
śmietany, 10 dag drożdży

Mąkę wymieszać z cukrem. Dodać masło, smalec

owoce, powidła, marmolada twarda. Po nałożeniu na-

i posiekać nożem. Dodać pozostałe składniki (droż-

dzienia skręcić rogalik zawijając od szerszego końca.

dże najlepiej rozpuścić w niewielkiej ilości ciepłego

Posmarować roztrzepanym jajkiem. Można posypać

mleka) i wyrobić ciasto. Ciasto podzielić na 8 kawał-

cukrem przed upieczeniem lub cukrem pudrem, lub

ków. Rozwałkować na krążki i z każdego wyciąć 6 trój-

lukrem po upieczeniu. Piec do zrumienienia, około

kątów. Nadzieniem do rogalików mogą być świeże

20 min. w 160o℃C.

PRZEPIS PODAŁA:
Beata Adamczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie

Rogaliki robione według tego przepisu zawsze goszczą
na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Kociny. Można ich spróbować podczas lokalnych imprez takich jak
obchody Wianków nad Wisłą w Opatowcu, dożynek,
championatu, konkursów kulinarnych, itp. Przepis na
rogaliki mieszkanki Kociny otrzymały od kucharki, która gotowała w folwarku należącym do Kocińskich, daw-

nych właścicieli miejscowości, który mieścił się na tzw.
Kresach. Rogaliki robiono najczęściej na święta, odpusty
i rodzinne uroczystości, a nadzienie zależało od pory
roku. Latem wykorzystywano owoce z przydomowych
sadów, jesienią i zimą natomiast dżemy i marmolady.
Dziś panie chętnie eksperymentują z nadzieniem, wykorzystując także banany i czekoladę.
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Widok na Święty Krzyż

POWIAT

KIELECKI
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Zamek w Chęcinach

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „POD BUKIEM”
Gospodarstwo agroturystyczne państwa Kazimie-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO

ry i Jerzego Grzejszczyków położone jest w powiecie
kieleckim, we wsi Śniadka Druga w gminie Bodzentyn. Gospodarze prowadzą agroturystykę od 1984 r,
a w 2004 r. pani Kazimiera założyła jednoosobową
działalność gospodarczą pod kodem 55.20.Z. Bazę
noclegową obecnie stanowi 19 pokoi z 65 miejscami
noclegowymi. A zaczęło się od trzech pokoi dzieci
(i wspólnej łazienki), które na czas wakacji wynajmowano gościom. Jeszcze kilka lat temu w 6-hektarowym
gospodarstwie były hodowane świnie i krowa, obecnie
są już tylko kozy, kury i króliki. Cechą wyróżniającą to
gospodarstwo jest wyjątkowa gościnność. Goście są
rozpieszczani dobrą kuchnią, bo od samego początku gospodyni dba o to, aby byli dobrze nakarmieni.
Smaczne i urozmaicone posiłki oparte o tradycyjne receptury, są w części przygotowane z własnych
produktów. Z nadmiaru owoców i warzyw robione są
przetwory na zimę, później serwowane gościom. Na

Aby rozwinąć tak duże przedsięwzięcie, potrzebne są

śniadaniach i kolacjach nie może zabraknąć niczego,

też środki unijne. W 2006 roku gospodarze skorzy-

często są podawane jako szwedzki stół.

stali z dofinansowania na różnicowanie działalności

Oprócz pokoi jest również nieduża sala bankietowa,

pozarolniczej, w 2015 – z programu szwajcarskiego

duża altana, plac ogniskowy, sala do ćwiczeń, bilard

na profesjonalne wyposażenie kuchni, a w 2010 z po-

i drobny sprzęt sportowy, z którego mogą korzystać

wiatowego Urzędu Pracy na dostosowanie stanowiska

goście. Gospodarstwo posiada Kartę Kwalifikacyjną

pracy, choć i tak większość inwestycji realizowali ze

Obiektu (opinia Straży Pożarnej), pozwala ona na przyj-

środków własnych.

mowanie zorganizowanych grup dzieci na wypoczy-

Jednakże dobre żywienie gości jest dla gospodyni

nek. Dbałość gospodyni przejawia się również poprzez

najważniejszą sprawą, dlatego jej kuchnia wygląda jak

wybudowanie pieca do tradycyjnego wypieku chleba,

kuchnie w dobrych restauracjach. Jest zaprojektowa-

w którym często jest pieczony własny, dobry chleb.

na zgodnie z wymogami HACCP, a dumą właścicielki

Wielkie zaangażowanie właścicielki i wkładane serce

jest piec konwekcyjno-parowy, w którym jednorazowo

we wszystko, co robi, zaowocowało wieloma nagroda-

można przygotować 60 porcji mięsa.

mi za profesjonalizm i dobrą kuchnię. Pani Kazimiera

Pani Kazimiera nie ogranicza się tylko do działalności

bierze czynny udział w szkoleniach i konkursach kuli-

turystycznej. Jest też bardzo aktywną społeczniczką,

narnych organizowanych przez ŚODR, m.in. w sztanda-

działa w wielu stowarzyszeniach, m.in. Atrakcje Gór

rowym konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Sma-

Świętokrzyskich, LGD Wokół Łysej Góry czy w Sto-

ki Regionów”, w którym zdybywała główne nagrody.

warzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka. To Stowarzyszenie zostało założone w 2005 roku i było ono
odpowiedzią mieszkańców na zamknięcie szkoły podstawowej. Od 2013 roku pani Grzejszczyk jest prezesem tego Stowarzyszenia i to dzięki jej staraniom szkoła nadal działa (obecnie jest po gruntownym remoncie).
Uratowanie szkoły stało się oczkiem w głowie pani Kazimiery i jest do dziś powodem do dumy, bo nauczyciele mają pracę, a dzieci mają się gdzie uczyć i nie
muszą być wożone do odległych miejscowości.
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GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „RÓŻANE WZGÓRZE”
AGNIESZKI I PAWŁA WYSOCKICH
stą „Generałowa pod pierzynką” zdobyła Grand Prix

ni pod Chmielnikiem w powiecie kieleckim ma po-

– nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

wierzchnię ponad 90 hektarów. Uprawiane są różne

„Generałowa” zrobiła furorę w mediach, bo często jest

rośliny oraz hodowane zwierzęta. Uprawa roślin jest

wymieniana przy okazji promocji gęsiny i to nie tylko

zróżnicowana – są wszystkie gatunki zbóż oraz pelusz-

przez lokalną, ale też i krajową telewizję. Dużym po-

ka, wyka, słonecznik, gorczyca, ostropest oraz trwałe

wodzeniem wśród odwiedzających gospodarstwo cie-

użytki zielone na pastwiska dla koni. Koni rasy Mało-

szy się również „Słoik gospodyni Agnieszki” z mięsem

polskiej jest ok. 12 sztuk. W gospodarstwie hodowane

gęsim, idealny do smarowania pieczywa – wyróżnienie

są również owce rasy Merynos Polski – 30 sztuk sa-

w konkursie NKD w 2019 roku, oraz ocet jabłkowy –

mic (z młodymi razem 60 sztuk). Gospodarze utrzy-

wyróżniony w konkursie NKD w 2021 r.

mują jeszcze gęsi, kaczki i króliki. Gęsi różnych ras:

Gospodarstwo znajduje się na szlaku Świętokrzyskiej

jest Kielecka, Kołudzka, Podkarpacka, Kubańska,

Kuźni Smaków. Można tu zasmakować dobrej kuchni

Garbonosa, a kaczki – Pekiny, Dworki, Kho-1 i Biegu-

tradycyjnej. Przykładowa oferta: zalewajka świętokrzy-

sy. Mając takie warunki, w 2000 roku małżonkowie

ska, gęś gospodyni „Generałowa pod pierzynką”, jabłka

postanowili zająć się innowacyjną działalnością, jaką

zapiekane z kruszonką i specjalność pani domu – ocet

była wówczas agroturystyka. Było to jedno z pierw-

jabłkowy, jako remedium na różne dolegliwości zdro-

szych gospodarstw na tym terenie. Od 2009 roku

wotne.

Wysoccy przeprowadzili się z gminy Daleszyce do

Państwo Wysoccy chętnie uczestniczą we wszelkich

Lubani i już ponad 10 lat pracują i działają w gminie

działaniach społecznych, które budują pozytywny wi-

Chmielnik. Pani Agnieszka jest osobą utalentowa-

zerunek gospodarstwa. We wrześniu odbywają się

ną i bardzo aktywną, dlatego jej goście nigdy się nie

w Chmielniku na Targowisku Miejskim Jarmarki Koń-

nudzą. Panie mogą nauczyć się szydełkować, robić

skie, którym towarzyszy Festiwal Pierogowy. Współ-

na drutach, dekorować kapelusze czy projektować

organizatorami tej Imprezy, oprócz burmistrza Miasta

ubrania. Dzieci chętnie korzystają z „Wakacji w siodle”,

i Gminy w Chmielniku i Chmielnickiego Centrum Kul-

a „przy okazji” uczą się gotować, obsługiwać zwierzę-

tury jest Stowarzyszenie Kawaleria Różane Wzgórze,

ta i podpatrywać naturę. Działalność agroturystyczna

której przewodniczy pan Paweł.

wiąże się w tym przypadku z działalnością edukacyjną,

Pani Agnieszka z kolei działała w stowarzyszeniach

bo gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Za-

agroturystycznych, pełniąc funkcje prezesa (lub wice-

gród Edukacyjnych.

prezesa), wcześniej gminy Daleszyce, a obecnie gminy

Podstawą dobrej agroturystyki jest przede wszystkim

Chmielnik. W gospodarstwie jest prowadzona sprze-

dobra kuchnia. Gospodyni jest zapaloną kucharką

daż produktów z własnego gospodarstwa w ramach

i chętnie podejmuje swoich gości rarytasami z gęsiny

Rolniczego Handlu Detalicznego (mąka pszenna i żyt-

i innymi produktami z własnego gospodarstwa. Swo-

nia, kasza jęczmienna, octy owocowe).

im kunsztem kulinarnym pani Agnieszka zachwyca nie

Państwo Wysoccy, prowadząc aktywnie różne działal-

tylko swoich gości, ale również jury konkursów kuli-

ności w gospodarstwie, osiągnęli sukces, a najwięk-

narnych. I tak dla przykładu, w 2015 roku w cyklicznym

szym z nich jest ten, że mając trzech dorosłych synów,

konkursie kulinarnym organizowanym przez Chmiel-

wszyscy ukończyli szkoły rolnicze i są zainteresowani

nickie Centrum Kultury za gęś pieczoną pod kapu-

kontynuowaniem tradycji rolniczych.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO
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Gospodarstwo Agnieszki i Pawła Wysockich w Luba-

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE
„U MACHOCKICH”
Gospodarstwo ekologiczne państwa Machockich po-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO

łożone jest w gminie Daleszyce w miejscowości Cisów. Od 2005 do 2016 prowadzone było przez Rozalię
i Jana Machockich, którzy w 2017 roku zostało przekazali je córce Agacie. Obok gruntów własnych, których
jest 5,74 ha, są też dzierżawy – 1,40 ha. Gospodarstwo
ekologiczne jest jednocześnie ogrodniczym, ponieważ
uprawiane są warzywa gruntowe, warzywa pod osłonami i owoce, głównie maliny. Hodowane są również
kury nioski oraz pszczoły, aby zwiększyć zapylanie roślin. Pasieka została założona kilka lat temu. Można powiedzieć, że miód jest też ekologiczny, bo gospodarstwo jest położone na uboczu wsi i najbliższe pożytki
dla pszczół są właśnie na jego terenie. Gospodarstwo
uzyskało w 2005 roku certyfikat jakości ekologicznej

z czerwonej porzeczki, powidła śliwkowe, czeko-śliw-

i posiada go do dziś. Dokument ten dostaje się na okres

ki, ocet jabłkowy, ketchup cukiniowo-pomidorowy,

jednego roku po wcześniejszych kontrolach, bada-

ogórki kiszone z marchewką, kapustę kiszoną z mar-

niach gleb, roślin i spełnieniu warunków postawionych

chewką, ogórki w zalewie octowej curry, barszcz biały,

przez jednostkę certyfikującą oraz przepisy regulujące

zakwas z buraków, ćwikłę z czosnkiem, śliwki suszone

produkcję ekologiczną.

i wędzone, orzechy (obrane), koper suszony. Tak ambit-

Asortyment warzyw i owoców oferowanych do handlu

ne i szerokie działania musiały się spotkać z aprobatą

jest bardzo szeroki. Są to warzywa gruntowe jak: mar-

i uznaniem jury różnych konkursów, np. na Najlepsze

chew, pietruszka, burak ćwikłowy, seler korzeniowy,

Gospodarstwo Ekologiczne, Rolnik Roku, Bezpieczne

pomidor, czosnek, cebula, ogórek, papryka, cukinia, dy-

Gospodarstwo Rolne, na których rodzina państwa Ma-

nia, ziemniak, fasola szparagowa, kapusta, sałata, koper

chockich zajmowała czołowe miejsca.

oraz warzywa spod osłon: pomidor, papryka, ogórek.

Ekologiczne podejście do środowiska dopełniają takie

Z owoców są: jabłka, gruszki, czereśnie, porzeczka czer-

inwestycje proekologiczne jak: przydomowa oczysz-

wona, borówka amerykańska, truskawki, maliny oraz

czalnia ścieków, piec ekologiczny opalany peletem czy

orzech włoski. Siane jest również trochę zbóż na paszę

panele fotowoltaiczne.

dla kur, bo w sprzedaży są również jaja ekologiczne.

Od niedawna gospodarstwo uruchomiło dodatkową

Owoce i warzywa uprawiane są i przetwarzane z myślą

usługę dla gości – agroturystykę.

o odbiorcach indywidualnych. Gospodarstwo prowadzi

Obok tradycyjnych kanałów sprzedaży jak Eko Bazar

Rolniczy Handel Detaliczny, a wszystkie przetwory są

w Kielcach, młoda właścicielka swoje produkty pro-

wytwarzane wg tradycyjnych receptur i ekologicznych

muje i sprzedaje przez Internet. Jej oferta jest na Świę-

składników. Tu też jest w czym wybierać. Młoda rol-

tokrzyskim e-Bazarku i Facebooku. Klienci składają

niczka oferuje ekologiczne soki i syropy malinowe oraz

zamówienia telefonicznie lub mailowo i odbierają je

porzeczkowe, dżemy malinowe i truskawkowe, desery

w gospodarstwie lub umówionych punktach Kielc.
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PPH SMAKI OGRODU
jest skomputeryzowane i potrafi „samo się kontrolo-

Kotów położone jest w Bielinach. Pan Przemysław

wać”. Ta linia jest odpowiedzią na potrzeby rynku: do-

w 1993 roku przejął nieduże gospodarstwo po ojcu

starczać soki do wypicia „na raz” do szkół, przedszkoli,

i od razu zaczął od powiększenia jego powierzchni,

dla turystów lub jako śniadanie do pracy.

zwłaszcza sadu. Obecnie 5 hektarów obsadzonych

Większość soków jest produkowana z własnych owo-

jest jabłoniami i gruszami. Z początku sprzedawane

ców. Są to jabłka, gruszki, a wcześniej były też truskawki.

były po prostu owoce, ale różne zawirowania w zby-

Część owoców jest przetrzymywana w mroźni (porzecz-

cie zmusiły gospodarzy do podjęcia trudnej, ale ku-

ki, truskawki, maliny), a po rozmrożeniu tłoczy się sok,

szącej zmiany. Zaczęli tłoczyć soki z własnych owo-

w miarę potrzeby. Asortyment soków jest dość bogaty.

ców. W 2014 roku zakupili linię do tłoczenia soków

Są czyste soki jabłkowe oraz mieszane: jabłko z wiśnią,

austriackiej firmy Krausemayer i po jej uruchomieniu

gruszką, truskawką, porzeczką, aronią albo z warzywa-

państwo Kotowie rozpoczęli działalność jako Przed-

mi – burakiem, marchwią, selerem, a ostatnio tłoczone

siębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Smaki Ogrodu”.

są również soki z pomidora.

Soki były rozlewane do 3 i 5-litrowych aseptycznych

Zgodnie z powiedzeniem „klient nasz pan”, u państwa

worków foliowych i pakowane w kartony. Pierwsze

Kotów można też skorzystać z usługi tłoczenia soku

soki sprzedawane były głównie lokalnie, bo – jak

z własnych owoców. I to cieszy się dużym zaintereso-

zwykle – początki są trudne. Uruchomienie tej tłoczni

waniem wśród okolicznych rolników, bo można szybko

zbiegło się w czasie z naborem podmiotów na Szlak

przerobić nadmiar owoców, których nie da się w nor-

Kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Państwo

malnych warunkach dłużej przetrzymać.

Kotowie byli więc od początku najbardziej aktyw-

W planach mają jeszcze produkcję pektyny, produkcję

nymi jego członkami. Zdobywane doświadczenie

octów jabłkowych i musów.

wymuszało na nich kolejne decyzje. A był to zakup
nowszych bardziej profesjonalnych urządzeń popra-

Nagrody i sukcesy

wiających jakość uzyskanego produktu. Tak więc po-

1. I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictw –

wstała druga linia produkcyjna – do owoców dojrzałych – z włoską wirówką, austriackim pasteryzatorem
i czeską nalewarką. To właśnie nalewarka jest dumą
państwa Kotów, bo pozwala na porcjowanie soków do
małych, zaledwie 0,2 l opakowań. Nieduże urządzenie
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Smaki Regionów” za sok jabłkowy, 2013 rok.
2. Wyróżnienie w XVI edycji konkursu „Sposób na sukces”, 2016 rok.
3. Nagroda główna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – „Orzeł Polskiego Rolnictwa”, 2018 rok.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO

Gospodarstwo sadownicze Edyty i Przemysława

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

SMALCZYK PIASECZAŃSKI
1 kg podgardla, 1 kg boczku średnio tłustego, 60-70 dag cebuli
Marynata: czosnek, pieprz ziołowy i czarny, liście laurowe, ziele angielskie, majeranek, sól

Główkę czosnku obrać i drobno posiekać, dodać pieprz

raturze 40-60oC. Drewno musi być liściaste z dodat-

ziołowy i pieprz czarny, 4 liście laurowe, 6 ziaren ziela

kiem owocowego, np. wiśni. Mięso wyjąć z wędzarni,

angielskiego, łyżkę majeranku. Zalać wodą 0,8 l i do-

ostudzić i zmielić – tłuste kawałki na sitku o średnich

sypać 80 g soli kuchennej. Gotować na małym ogniu

oczkach (6 mm), chude kawałki na sitku o większych

20 minut. Marynatę ostudzić. Boczek i podgardle opłu-

oczkach (10 mm). W garnku żeliwnym (a dzisiaj teflono-

kać i zalać marynatą. Odstawić na 7 dni do pomieszcze-

wym) wytopić tłustą masę przez ok. 25 minut następnie

nia o temperaturze 6-8oC, każdego dnia mięso przekła-

dodać masę z chudego mięsa. Po 20 minutach wyta-

dać. Siódmego dnia nabić mięso na hak do wędzenia

piania dorzucić surową pokrojoną cebulkę na kolejne

i suszyć przez noc w chłodnym przewiewnym miejscu.

20 minut. Na koniec dodać pieprz czarny i ewentualnie

Mięso wędzić przez 3 godziny w wędzarni w tempe-

sól. Zlać do kamionkowego garnka.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Piasecznej Górce

Smalec był na wsi często podstawowym i najbardziej dostępnym tłuszczem. Można go było przechować w chłodnym miejscu długi czas, dlatego gospodynie wytapiały
smalec, aby mieć jego zapas na czas ciężkich prac polowych. Wrzący smalec, wlany do kamionkowych naczyń,

przykryty lnianą ściereczką i pozostawiony w piwnicy,
był przechowywany przez całe lato. W Piasecznej Górce
smalec wytapiano z wędzonego boczku i podgardla, co
„podkręcało” jego smak i zapach.
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Chleb
1 l wody, 2 łyżeczki soli, 1 szklanka mleka
zsiadłego, 10 dag drożdży, 1 kg mąki żytniej,
2 garstki ryżu białego, tłuszcz do smarowania
blachy

Ryż ugotować w wodzie, pozostawić do wystygnięcia.
Dodać drożdże i zostawić na 12 godzin, aby powstał
zakwas. Wlać zsiadłe mleko, wsypać sól, mąkę, wyrobić i zostawić w dzieżce do wyrośnięcia. Następnie
ciasto uformować i włożyć do blachy wysmarowanej
tłuszczem. Poczekać ok. 30 minut, aż wyrośnie. Piec
w nagrzanym piecu chlebowym przez ok. 1 godzinę.

PRZEPIS PODAŁA:
Janina Król z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bieleckich Młynach –
córka Anieli Wesołowskiej
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Gdy wezmę do ręki
Kawałeczek chleba,
W nim praca jest żniwna,
Słoneczna spiekota.
I myślę, jak bardzo
Szanować go trzeba,
Cenniejszy nad wszystko,
Nad pieniążek złota.
Niechcąco gdy spadnie
Okruszek na ziemię,
Podniosę, całuję,
To Boży jest dar.
Tę pracę, pot ludzki,
Tak bardzo szanuję,
Wskazania od ojców
Doceniać trzeba nam.
Cecylia Korban, Nida, 1994 r.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

CHLEB PANI ANIELI

GALARETKA
W WYDMUSZKACH

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

30 dag mięsa z kurczaka lub indyka, 2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek selera, 2 listki laurowe, 5 łyżeczek żelatyny, 1/2 szklanki
groszku, 4 listki lubczyku

Przygotować kilkanaście wydmuszek – zrobić w nich
otwór o średnicy ok. 1 cm.
Wydmuszki z jajek delikatnie wypłukać pod bieżącą wodą i sparzyć wrzątkiem. Wszystkie składniki na
galaretę gotować na wolnym ogniu, aż mięso będzie
miękkie. Następnie pokroić w drobną kostkę. W bulionie rozpuścić żelatynę. Do środka wydmuszki włożyć
delikatnie warzywa z mięsem, groszkiem i do każdej
wlać bulion z żelatyną. Wydmuszki włożyć do wytłaczanek od jajek i wstawić do lodówki na noc. Przed
podaniem obrać ze skorupek. Taką galaretkę można
też przygotować w wersji bezmięsnej, dodając kukurydzę, pokrojoną w kostkę paprykę i żółty ser, listki
natki pietruszki, lubczyku lub posiekany koper.

PRZEPIS PODAŁ:
Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Morawicy

Danie to poprzez swoją formę jest bardziej typowe dla
stołu dworskiego niż wiejskiego. Region kielecki cechuje się dużą liczbą dworków i pałacyków, a posługujące

na nich kobiety przenosiły przepisy kulinarne do swoich
gospodarstw. Zaproponowany przepis stanowi ciekawą
i niespotykaną formę podania tradycyjnej galarety.
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1 kg mąki pszennej, 1/2 l mleka, 10 dag drożdży, 5 jajek, 1/2 szklanki cukru, 1 łyżka alkoholu,
ok. 70 dag słoniny, 1 łyżka cukru, sól

Z ciepłego mleka, drożdży, łyżki cukru i 3 łyżek mąki

nę w kostkę, stopić na złoty kolor. Lekko przestudzo-

przygotować rozczyn i odstawić do wyrośnięcia. Na-

ny tłuszcz wylać na blaszkę wyłożoną papierem do

stępnie dodać mąkę, jajka, szczyptę soli, cukier i alko-

pieczenia, wyrównać, a na to wyłożyć ciasto. Wierzch

hol. Wszystko razem dobrze wyrobić, aż ciasto zacznie

ciasta wygładzić i posmarować herbatą. Tłuszcz wy-

„odchodzić” od ręki i stanie się błyszczące. Odstawić

lany na spód foremki zapewniał ciastu wilgotność.

ciasto w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto musi

Piec w wąskich blaszkach przez ok. 1 godzinę w temp.

podwoić swoją objętość. W tym czasie pokroić słoni-

ok. 180oC.

PRZEPIS PODAŁA:
Teresa Kaczor z Brzezin

Ciasto drożdżowe ze skwarkami to jest tradycyjne
danie weselne i świąteczne, którego recepturę przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Skromne wesela lat
przedwojennych, tak różne od dzisiejszych, opierały
się głównie na małym poczęstunku i muzyce. Dla gości
pieczono drożdżówkę ze skwarkami, którą podawano
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na przetaku. Goście weselni częstowali się kawałkiem
i ruszali do polki albo oberka. Dzięki zastosowaniu
wytopionego tłuszczu ze skwarkami na spodzie formy,
ciasto nie przylegało do niej, ale także zyskiwało szczególną pulchność i wilgotność.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

DROŻDŻÓWKA ZE SKWARKAMI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

ZAWIJANIEC Z MARMOLADĄ
1/2 kg maki, 4 żółtka, 10 dag roztopionego masła, 5 dag drożdży, 4 łyżki cukru, szklanka mleka, sól
Przygotować rozczyn z 1/2 szklanki ciepłego mleka,

stawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Wyrośnięte

3 łyżek mąki, łyżki cukru i drożdży. Pozostawić do wy-

ciasto podzielić na 2 części. Każdą rozwałkować, po-

rośnięcia. Do miski wlać ciepłe mleko, dodać mąkę

smarować marmoladą, zostawiając 2 cm brzegu bez

i żółtka ubite z cukrem. Następnie dodać rozczyn i wy-

marmolady i zwinąć w rulon. Końcówki skleić i za-

mieszać wszystkie składniki. Na koniec dodać rozto-

okrąglić. Struclę włożyć do formy i zostawić 15 minut

pione masło i wyrabiać ciasto przez ok. 20-30 minut,

do wyrośnięcia, po czym posmarować roztrzepanym

aż zrobi się lśniące i zacznie „odchodzić od ręki”. Od-

jajkiem i posypać kruszonką. Piec 45 minut.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Chełmce” z Chełmiec

Ciasta drożdżowe były kiedyś pieczone dość często,
szczególnie na święta i uroczystości rodzinne. Strucle
drożdżowe to wypiek świąteczny, najczęściej był robiony z makiem albo jabłkami. Pomysłowe gospodynie ro-

biły też strucle z marmoladą z własnych owoców przetworzonych domowym sposobem (truskawek, śliwek,
jabłek czy wiśni).
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PASZTET Z KURY
GOTOWANY
NA PARZE

Kurę opłukać i wstawić do garnka. Gotować do
miękkości. Następnie obrać mięso ze skóry. Wątróbki wymoczyć w mleku, odcisnąć. Z cielęcej wątróbki
zdjąć skórkę. Udusić z masłem i drobno pokrojo-

WRZECIONA
MŁYNARZOWEJ

ną cebulką. W czasie duszenia nie rumienić cebuli
i wątróbki. Bułkę pokroić w drobną kostkę, włożyć
do wątróbki i dusić razem. Po ostudzeniu zmielić
w maszynce dwa razy przez drobne sito. Do masy
dodać jaja, przyprawy i trochę wywaru z rosołu, tak
aby masa była mazista. Wyrobić ją starannie. Wysmarować formę masłem, włożyć masę, przyklepać

Ciasto: 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej,
1 kg zmielonych, ugotowanych ziemniaków,
szklanki mąki ziemniaczanej, 2 żółtka

równo łyżką, przykryć papierem włożyć do garnka
z gotującą się wodą i gotować pod przykryciem na
parze przez 45-60 minut. Zdjąć i ostudzić.

Farsz: 1/2 kg zmielonego mięsa wieprzowego,
25 dag kapusty kiszonej, 2 cebule, 10 dag suszonych borowików
Wszystkie składniki na ciasto połączyć i wyrobić na
gładką masę. Utworzyć wałek z ciasta i odrywać
kawałki wielkości dłoni. Namoczone, obgotowane
i drobniutko posiekane grzyby przesmażyć z kapustą i cebulą. Powstały farsz nakładać porcjami na ciasto. Formować pyzy w kształcie wrzeciona i gotować
w osolonej wodzie przez 5 minut. Podawać gorące,
okraszone przesmażoną cebulą i słoniną, posypać
ziołowym pieprzem.

PRZEPIS PODAŁA:
Janina Król z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bieleckich Młynach

PRZEPIS PODAŁ:
Zespół Folklorystyczny „Nidzianecki” z Nidy
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P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

1 duża kura, 15 dag wątróbki z drobiu, 20 dag
wątróbki cielęcej, 20 dag włoszczyzny (bez
kapusty), 10 dag masła lub tłuszczu z kury,
1 czerstwa bułka, 1 duża cebula, 1 jajko, 2 żółtka, sól, pieprz, imbir, gałka muszkatołowa, masło do smarowania formy

KRUPNIK NA
ZIELENIATKACH

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

80 dag mięsa gęsiego, 1 marchew, 1 korzeń
pietruszki, 1 cebula, 1/2 kg zieleniatek, 1/2 kg
ziemniaków, 6 łyżek kaszy jęczmiennej, czosnek, sól, pieprz, 2 liście laurowe, ziele angielskie, 2 łyżki posiekanej pietruszki, 2,5 l wody

KULKI Z GROCHU

Mięso umyć, zalać wodą, zagotować, zebrać pianę.
Następnie dodać sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, pokrojoną w kostkę włoszczyznę. Gotować
na wolnym ogniu. Dodać zieleniatki, ziemniaki i za-

20 dag suchego grochu, 4 łyżki bułki tartej,
2 jajka, 1 łyżka masła, 1 mała cebula, pieprz,
sól, natka pietruszki lub koperek, tłuszcz do
smażenia

sypać kaszą jęczmienną. Na koniec dodać czosnek
i wszystko chwilę gotować. Doprawić do smaku.

Groch namoczyć i zostawić na kilka godzin (najlepiej
na noc). Następnego dnia groch gotować z odrobiną masła aż do miękkości. Po ugotowaniu odcedzić
i utrzeć na gładką masę. Cebulę drobno pokroić, zeszklić na maśle, dodać do grochu razem z przyprawami, jajkiem i 4 łyżkami bułki tartej. Wszystko razem
wymieszać. Z całej masy formować małe kulki i panierować w bułce tartej. Smażyć na głębokim tłuszczu. Podawać ciepłe, polane smażonym boczkiem.
PRZEPIS PODAŁA:
Lidia Dukała z Zaborza

Na tradycyjnym wiejskim stole znajdowało się to
wszystko, co było uprawiane w gospodarstwie. Dużą
popularnością cieszyły się groch, bób i fasola, które często były podstawą przygotowywanych potraw. Rośliny
strączkowe sprawiają, że dania z ich dodatkiem dostarczają wszelkich istotnych składników odżywczych
pomimo braku mięsa. Kuchnia na terenach wiejskich
z początku XX wieku i lat wcześniejszych była uboga
w przyprawy, ze względu na ich cenę oraz brak umiejętności ich wykorzystania. Dlatego gospodynie wzbogacały smak swoich dań warzywami i aromatycznymi ziołami. Z tego względu niezastąpionym składnikiem wielu
dań była cebula. Smak kulek z grochu wzbogacany był
również nacią pietruszki lub koprem. Jeśli była taka
możliwość, kulki polewano omastą z boczku lub słoniny.

PRZEPIS PODAŁ:
Zespół Obrzędowy „Kowalanki” z Kowali

Krupnik gotowany na gęsinie z własnego chowu to
tradycyjna potrawa regionalna. W okresie jesiennym
gospodynie, chcąc urozmaicić i jeszcze bardziej wzbogacić smak zupy, dodawały grzyby zieleniatki lub
inaczej gąski. Niemal w każdym domu krupnik przyrządzany był w ten sposób. Gąski to bardzo smaczne grzyby, dlatego dodanie ich do zupy podnosiło jej
smak.
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KLUSKI
Z SOCZEWICY
2 szklanki soczewicy ugotowanej na sypko,
1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, sól, pieprz,
czosnek

Ciepłą soczewicę włożyć do miski i tłuczkiem do
ziemniaków rozdrobnić. Doprawić solą, czosnkiem
stygnięcia. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną
i wyrobić całość ręcznie (jeżeli ciasto się klei, dodać
odrobinę mąki ziemniaczanej). Ulepić zgrabne, nieduże kluseczki, lekko spłaszczyć i ugotować w dużej
ilości osolonej wody. Kluski można podawać z sosem, pomidorami, jabłkiem i śmietaną.

GOMÓŁKI
1 kg białego wiejskiego sera, 3 jajka, garść
mięty, sól

Ser pokruszyć, dodać jajka, sól i miętę, wymieszać
i wyrobić ciasto. Formować z masy kulki i układać
na blasze. Suszyć w piekarniku przez ok. 1 godzinę,
aż będą na wierzchu twarde. Po wyjęciu z pieca lub
piekarnika pozostawić na blasze, aż do wystygnięcia.

PRZEPIS PODAŁ:
Zespół Obrzędowy „Kowalanki” z Kowali

Dawniej każda gospodyni po wypieku chleba suszyła gomółki w nagrzanym piecu chlebowym. Gomółki
z Kowali to przykład wyrobu z wieloletnią tradycją, którego receptura przyrządzania przekazywana
z pokolenia na pokolenie funkcjonuje do dziś. Gomółki cieszą się bardzo dużym uznaniem między innymi
za swój specyficzny smak.
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PRZEPIS PODAŁA:
Ewa Zaczek-Kucharska
z Gospodarstwo agroturystyczne „Lipówka”
w Brudzowie

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

i pieprzem do smaku. Uklepać i pozostawić do wy-

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

BÓB Z ZIOŁAMI I INNYMI
STRĄCZKAMI
1/2 kg bobu świeżego łuskanego, 4 szt. pomidorów świeżych, 1 mała cukinia, 1 garść słodkiej kapusty, 1 cebula, świeże zioła – majeranek, bazylia, tymianek, cząber, sól, pieprz ziołowy, miód, olej
rzepakowy do smażenia
Bób ugotować do miękkości. Cebulę drobno pokroić.

stę. Całość poddusić do miękkości. Doprawić do sma-

Do garnuszka wlać olej, wrzucić cebulę, sól, kminek,

ku i posypać świeżymi ziołami.

pomidory, cukinię, świeże zioła, bób i pokrojoną kapuPRZEPIS PODAŁA:
Ewa Zaczek-Kucharska z Gospodarstwo agroturystyczne „Lipówka” w Brudzowie

Warzywa strączkowe były kiedyś bardzo popularne w
kuchni tego regionu. Można powiedzieć, że obok kapusty, ziemniaków i kaszy stanowiły podstawę żywienia
ludzi, zwłaszcza na wsi. Kiedyś uprawiano dużo grochu, bobu, soczewicy oraz fasoli, a w trakcie długich zimowych wieczorów łuskano na suche nasiona.
Przepisy na kluski z soczewicy i bób z ziołami i innymi strączkami pochodzą z bardzo starych podań ro-

dzinnych. W rodzinie Ewy Zaczek-Kucharskiej, która
podała przepisy na te wyjątkowe dania, tradycje kulinarne były starannie pielęgnowane. Babcia, prababcia
i pra-prababcia pani Ewy miały dar kulinarny, dzięki
któremu potrafiły zrobić „coś z niczego”. Przepisy są tu
przekazywane z pokolenia na pokolenie i do dziś wzbudzają uznanie smakoszy.
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KOTLETY
ZIEMNIACZANE
1 kg ugotowanych ziemniaków, 4-5 cebul,
ok. 1,5-2 szklanek bułki tartej, 3 jajka, pieprz,
sól, białko do obtaczania

Ziemniaki przepuścić przez praskę. Cebulę pokroz ziemniakami, dodać jajka. Wyrobić i uformować ciasto
wałkiem, lekko spłaszczyć i pokroić nożem na grubsze plastry. Roztrzepanym białkiem posmarować z obu
stron, obtoczyć w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym
oleju. Podawać z dowolnym sosem i surówką.

PRZEPIS PODAŁ:
Zespół Folklorystyczny „Brzezinianki” z Brzezin

Potrawa ta stanowi powrót do smaków dzieciństwa
i dawnej wsi regionu kieleckiego. Najczęściej przygotowywana była w okresie jesiennym, kiedy po wykopkach

ziemniaków było pod dostatkiem. Przepis na to danie
jest wiernie przekazywany z pokolenia na pokolenie,
a sekret sukcesu tkwi w jego prostocie.

„Sekretem na sukces tej potrawy jest to, iż pomimo prostoty,
podana w zalewie miłości,
w towarzystwie bukieciku małych uprzejmości i życzliwości,
przez osobę z rozpromienioną twarzą, która życzy smacznego,
zapisze się w pamięci każdego,
nawet największego krytyka kulinarnego”.
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ić w kostkę i zeszklić na oleju, wystudzić i połączyć

KNEDLE
ZIEMNIACZANE
Z GRZYBAMI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K I E L E C K I E G O

1 kg ziemniaków, 1 jajko, 2 szklanki mąki,
2 łyżki stołowe masła, 1 łyżka stołowa bułki tartej, 30-40 dag grzybów świeżych lub
5 dag suszonych, 30 dag bułki pszennej, sól,
pieprz
Grzyby świeże ugotować w małej ilości wody, su-

KALMUKI

szone namoczyć, ugotować i odcedzić. Cebulę pokroić i przysmażyć na złocisty kolor. Bułkę namoczyć w mleku lub w wodzie i odsączyć. Składniki

2 kg surowych ziemniaków, 1 kg ugotowanych
ziemniaków, 1/2 kg kaszy jęczmiennej (utaić
lub ugotować), 2 cebule, 30 dag słoniny, 1/2 kg
grzybów świeżych lub 10 dag grzybów suszonych, sól, pieprz

przepuścić przez maszynkę do mielenia, następnie

Cebulę zeszklić na słoninie, dodać grzyby pokrojone

jeszcze kilka minut, odcedzić i przelać zimną wodą.

w drobną kostkę i przesmażyć z cebulą. Grzyby su-

Wyłożyć na półmisek, polać masłem ze zrumienio-

szone najpierw na noc namoczyć i obgotować. Połą-

ną bułką tartą lub skwarkami.

doprawić do smaku solą i pieprzem. Ugotowane
w mundurkach ziemniaki obrać i przepuścić przez
praskę. Dodać mąkę i jajko, zagnieść ciasto. Formować knedle (włożyć farsz do środka ciasta). Wrzucać
na wrzącą, osoloną wodę, po wypłynięciu gotować

czyć z kaszą, przyprawić solą i pieprzem. Starte, surowe ziemniaki odcisnąć i połączyć z ugotowanymi
i przeciśniętymi przez praskę. Dodać sól, pieprz i wyrobić ciasto. Odrywać równe kawałki ciasta, rozgniatać w dłoniach, nakładać porcje farszu na ciasto i formować w walec. Kalmuki wrzucać na wrzącą, osolą
wodę i gotować po wypłynięciu jeszcze ok. 30 minut
na wolnym ogniu. Przed podaniem polać zrumienioną słoninką lub boczkiem.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Rykoszyn”

PRZEPIS PODAŁ:

z Rykoszyna

Zespół Folklorystyczny „Zaborzanki” z Zaborza

Przypuszcza się, że potrawa ta została niejako „przemycona do ludu” z dworu szlacheckiego, który znajdował
się we wsi Kowala, a jej rodowód sięga czasów sprzed
II wojny światowej. Niektórzy twierdzą, że ta nietypowa nazwa potrawy pochodzi od kucharza pracującego
na dworze, a posiadającego mongolskie korzenie, inni że
po prostu tak przezwali potrawę ludzie ze wsi.

Kuchnia ziemi świętokrzyskiej jest w głównej mierze
mączno-ziemniaczana. Słabe gleby wskazywały na
uprawę mało wymagających roślin. Mięso gościło na
stołach od święta, dlatego dla urozmaicenia smaku
dań, gospodynie sięgały po dary lasu i pól. Tak też
powstały i zagościły w kuchni regionu knedle ziemniaczane z grzybami – potrawa sycąca, dostarczająca
sił do pracy na roli, a zarazem mało kosztowna.
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Facelia

POWIAT

KONECKI

Zabytkowy
Zakład Hutniczy w Maleńcu. fot. Marta Dworak
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Kwitnący rzepak

GOSPODARSTWO RYBACKIE S.C.
„RUDA MALENIECKA”
Dobre warunki hydrogeograficzne Rudy Malenieckiej

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO

położonej nad rzeką Czarną Konecką zadecydowały,
że w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku założono
tam stawy hodowlane. Otóż, znanego w Polsce i w Europie ichtiologa Franciszka Staffa sprowadził w te strony
w 1912 roku właściciel Rudy Malenieckiej Felicjan Jankowski. Profesor w istniejących budynkach stworzył Doświadczalną Stację Rybacką. Założył system akwariów,
liczne tarliska i stawy hodowlano-doświadczalne. Dziedzic Jankowski wyniki doświadczeń wcielał w życie,
a hodowlę karpia królewskiego rozwinął na szeroką
skalę. Stacja istniała do 1921 roku, potem placówka
stała się stacją doświadczalną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a następnie do
1995 roku była Państwowym Gospodarstwem Rybackim. Dalsze transformacje doprowadziły do powstania
kilku prywatnych gospodarstw rybackich i jednej spółki, które kontynuują hodowlę i chów karpia w stawach

karpia. Kompleks stawów w Rudzie Malenieckiej to

Rudy Malenieckiej.

wspaniałe miejsce do obserwacji ptaków wodno-błot-

Dawny budynek Rybałtówki (stacji hodowlanej) prze-

nych. Wokół stawów biegnie ścieżka edukacyjna, którą

szedł całkowitą renowację z unijnego dofinansowania

przygotowało Gospodarstwo. A sama Ruda Maleniec-

oraz przy wsparciu miejscowych hodowców ryb. Jest

ka z karpiem w herbie leży na „Piekielnym Szlaku”.

teraz Izbą Tradycji im. Franciszka Staffa. Można tam zo-

Gospodarstwo Rybackie s.c. „Ruda Maleniecka” otrzy-

baczyć film „Skąd się biorą karpie?” oraz usłyszeć histo-

mało Certyfikat Najwyższej Jakości Karpia Polskiego

rię karpiarstwa w Polsce. W sąsiedztwie są oczywiście

nadany przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa

stawy, które w gminie Ruda Maleniecka zajmują po-

Rybackiego, potwierdzający hodowlę karpia w warun-

wierzchnię ponad 280 ha. Dzierżawi je Gospodarstwo

kach ekologicznych pod nadzorem służb weteryna-

Rybackie s.c. „Ruda Maleniecka”. W stawach hodowa-

ryjnych oraz Certyfikat nadany przez Stowarzyszenie

ne są na zarybienia ryby drapieżne jak sandacz czy

„Pan Karp” za karpia najwyższej jakości i hodowanego

szczupak, których głównym odbiorcą jest Polski Zwią-

zgodnie z wielowiekową tradycją oraz zasadami Dobrej

zek Wędkarski. Gospodarstwo prowadzi też produkcję

Praktyki Rybackiej.
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MASARNIA „POD LASEM”
W Radoszycach i w okolicznych wioskach niemal od
zawsze każdy gospodarz robił swojskie wyroby masarskie. Tradycja ta jest tak stara jak sama miejscowość, a ta należy do najstarszych w Polsce. Jej pood nazwiska Radosz. Wtedy to na leśnej polanie, na
starym szlaku handlowym powstała osada Radoszyce. Wokół niej funkcjonowały liczne huty i kuźnice,
kwitło rzemiosło i prowadzony był ożywiony handel.
Huty zużywały ogromnie dużo drewna. Po wycince
tworzyły się rozległe poręby, które przekształcano
w pola uprawne. Tak rozwinęło się rolnictwo. Okoliczni chłopi trzymali bydło, owce i trzodę chlewną na
zaspokojenie własnych potrzeb, jak również pracujących w kuźniach robotników. Część mięsa sprzedawali na targowicy lub do dworu. Tradycje wędliniarskie przetrwały do czasów współczesnych.
Masarnię „Pod lasem” w Kapałowie, w gminie Radoszyce, prowadzą Anna i Zdzisław Wiklakowie. Tradycje
wyrobów wędliniarskich sięgają w tej rodzinie trzech
pokoleń, a wiedza i umiejętności przekazywane były
z ojca na syna. Tak też zaczęła się produkcja wędlin
u Zdzisława Wiklaka. Po rodzicach przejął gospodarstwo rolne i tradycyjną metodą robił wyroby wędliniarskie z własnego surowca, na początku wyłącznie na potrzeby rodziny. Za namową doradców
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ŚODR w 2009 roku wystartował w konkursie „Nasze

„Pod lasem” przynależą do szlaku kulinarnego Świę-

Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Odniósł

tokrzyska Kuźnia Smaków oraz Sieci Dziedzictwo Ku-

wtedy pierwszy sukces – nagroda główna za kieł-

linarne Świętokrzyskie. Można znaleźć je na stronie

basę radoszycką. W kolejnej edycji wyróżnienie dla

internetowej Świętokrzyskiego e-Bazarku. Mała prze-

pasztetowej. Następnym krokiem było wprowadzenie

twórnia zachowała tradycyjny sposób wyrobu wę-

obu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych Mi-

dlin i niezmienione od lat receptury. Wyroby robione

nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te spo-

są raz w tygodniu w przetwórni przy gospodarstwie.

wodowały zwiększone zapotrzebowanie lokalnych

Można je kupić na miejscu oraz na lokalnych targo-

konsumentów na wyroby, co w efekcie doprowadziło

wiskach, gdzie właściciele z własnego auto-sklepi-

do rozwinięcia działalności i sprzedaż wyrobów mię-

ku prowadzą sprzedaż, mając bezpośredni kontakt

snych w ramach działalności MLO. Wyroby z Masarni

z klientem.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO

czątki sięgają nawet roku 1004. Nazwa wywodzi się

SEROWARNIA PAKUŁY
„Serowarnia Pakuły” zlokalizowana jest we wsi Pakuły, w gminie Radoszyce. Jej właściciele, Aneta i Jan
Królowie, są rolnikami. Posiadają 23-hektarowe go-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU KONECKIEGO

spodarstwo rolne, które prowadzą od 1997 roku. Zajmują się głównie hodowlą bydła mlecznego. Szukając pomysłów na dodatkowe dochody, zainteresowali
się wytwarzaniem serów podpuszczkowych na bazie
mleka krowiego. Dawniej wyroby z mleka, czyli twaróg, serwatkę, masło, maślankę, robiła każda gospodyni. Pani Aneta również, ale wyłącznie na potrzeby
własnej rodziny. Za namową doradców ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach państwo Królowie wzięli udział w szkoleniu
i warsztatach prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, by poznać tajniki przetwórstwa mleka. Był to pierwszy krok do założenia
działalności pozarolniczej. Zamiast dotychczasowego
odstawiania mleka do mleczarni, małżonkowie postanowili robić z nich sery. Początkowo metodą prób
i błędów powstawały sery naturalne i z dodatkami, np.

dliszewicach. Ser podpuszczkowy z Pakuł został wtedy

ziołowe, za każdym razem coraz lepsze i o bardziej

laureatem I miejsca w konkursie na najlepszy produkt

wyrazistym smaku. Nie bez znaczenia jest fakt, że cały

lokalny w powiecie koneckim. W tym samym roku ten

surowiec do wytwarzania serów pochodzi od krów

sam ser otrzymał wyróżnienie w konkursie wojewódz-

z własnego gospodarstwa i jest oczywiście najwyższej

kim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

jakości. Marzeniem państwa Królów była budowa sero-

Od 2017 roku działająca w ramach rolniczego handlu

warni, by polepszyć warunki pracy, zwiększyć wydaj-

detalicznego serowarnia wytwarza sery podpuszcz-

ność i stworzyć warunki do wyrobu produktu wysokiej

kowe na bazie własnego mleka z dodatkiem ziół

jakości. Produkcją serów zajęli się w 2014 roku, korzy-

i przypraw naturalnych: z czosnkiem niedźwiedzim,

stając z funduszy europejskich PROW 2007-2013. Za-

z czarnuszką, z kozieradką, z suszonymi pomidorami,

adoptowali i zmodernizowali budynek gospodarczy do

czosnkiem i bazylią, z ziołami dalmatyńskimi. Wyroby

celów przetwórczych oraz wyposażyli w profesjonalne

serowarskie z Pakuł promowane są na szlaku kulinar-

urządzenia serowarskie. Po raz pierwszy sery zostały

nym Świętokrzyska Kuźnia Smaków oraz Świętokrzy-

zaprezentowane w 2016 roku podczas II Forum Aktyw-

skim e-Bazarku. Sprzedaż produktów prowadzona jest

nych Kobiet Ziemi Koneckiej zorganizowanego przez

w sklepie przy wytwórni, na lokalnych targowiskach

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-

i kiermaszach oraz wysyłkowo na zamówienia.

54

1/2 kg buraków, 30 dag boczku, 4 ząbki czosnku, 4 liście laurowe, 10 ziarenek ziela angielskiego,
2-3 łyżki śmietany wiejskiej lub koneckiej 24%, 3 łyżki mąki, 1 szklanka zakwasu z buraków, majeranek, sól, pieprz, 1 łyżka cukru, 1,5 kg ziemniaków, 20 dag boczku, 1 cebula, sól, olej do smażenia

Buraki obrać i pokroić w półplasterki lub paski, włożyć

prawić śmietaną. Ziemniaki obrać i ugotować w oso-

do garnka i zalać wodą. Dodać czosnek przepuszczo-

lonej wodzie. Boczek pokroić w kostkę, podsmażyć,

ny przez praskę, liście laurowe, ziele angielskie oraz

dodać pokrojoną w kostkę cebulę i smażyć jeszcze

sól i pieprz. Gotować, aż buraki zmiękną. Mąkę roz-

przez chwilę. Ziemniaki potłuc, dodać do nich usma-

mieszać z odrobiną wody. Zawiesinę dodać do barsz-

żony boczek z cebulą i wymieszać. Tak przygotowane

czu razem z majerankiem. Następnie dodać zakwas

ziemniaki podawać z barszczem.

z buraków, doprowadzić do wrzenia, nie gotować. Za-

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Przybyszowach

Barszcz czerwony z ziemniakami jest przygotowywany
w gospodarstwach domowych regionu bardzo często, ze
względu na łatwy dostęp produktów. Ziemniaki i buraki są warzywami uprawianymi praktycznie w każdym
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gospodarstwie. Przepis na barszcz czerwony z ziemniakami jest znany od bardzo dawna i przekazywany z pokolenia na pokolenie.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

BARSZCZ CZERWONY
Z ZIEMNIAKAMI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

KAPUSTA Z GROCHEM
1 kg kiszonej kapusty, 1/2 kg grochu łupanego, 3 średniej wielkości ziemniaki, 3 średniej wielkości
cebule, 15 dag boczku wędzonego, 15 dag słoniny, sól, pieprz

Groch zalać wodą i odstawić na noc do napęcznienia.

tować, odcedzić i utłuc. Boczek i słoninę pokroić i usma-

Kapustę kiszoną opłukać, przełożyć do garnka, zalać

żyć na skwarki, a następnie dodać cebulkę pokrojoną

niewielką ilością wody i gotować do miękkości – około

w drobną kostkę. W osobnym naczyniu połączyć od-

2 godziny. W oddzielnym garnku ugotować w niewiel-

ciśniętą z wody kapustę, odcedzony zgnieciony groch,

kiej ilości posolonej wody namoczony wcześniej groch

utłuczone ziemniaki oraz skwarki z cebulą. Masę dopra-

tak, by ziarna całkowicie się nie rozpadły. Ziemniaki ugo-

wić pieprzem i solą do smaku, dobrze wymieszać.
PRZEPIS PODAŁO:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji w Bedlnie

W powiecie koneckim występuje największy udział
najsłabszych gleb w powierzchni użytków rolnych
w porównaniu do innych powiatów województwa
świętokrzyskiego. Dlatego tradycyjna kuchnia regionu
uzależniona była od dostępności produktów rolnych
czy leśnych. Gospodynie wykorzystywały w swoich
daniach to, co uprawiały, a były to przede wszystkim
kapusta i ziemniaki. Dużą popularnością cieszyło się

połączenie tych składników z grochem i skwarkami,
co nadawało potrawie sytości. Istniała również wersja
postna, którą przygotowywano na wieczerzę wigilijną.
Tradycja gotowania kapusty z grochem w formie dania postnego lub z dodatkiem mięsa przetrwała do dziś.
Warto również wspomnieć, że kiszenie kapusty na wsi
koneckiej przybierało formę ludowego obrzędu.
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ZAKWAS
Z BURAKÓW
1/2 kg buraków, 2 szklanki wody przefiltrowanej lub przegotowanej o temperaturze pokojowej, 1/2 łyżki soli, 3-4 ząbki czosnku, 2 liście
laurowe, 3 kulki ziela angielskiego, 5 ziaren
pieprzu
Wyparzyć duży słój. Buraki obrać, pokroić na grubsze
i przyprawami. Ostatnią warstwą powinny być buraki.
W ostudzonej wodzie rozpuścić sól i zalać tym roztworem warzywa, tak aby całe były nią pokryte. Przykryć
naczynie i odstawić w ciepłe, zacienione miejsce na
5 do 7 dni. Po tym czasie zakwas przecedzić, przelać do
wyparzonych butelek i trzymać w lodówce. Jeśli warzywa zaczną wypływać, to należy dociążyć je talerzykiem.
Zakwas obserwować. Jeżeli ząbek czosnku wypłynie, to
należy go odłowić czystą łyżką i wyrzucić, ponieważ to
może być powodem pleśnienia.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Przybyszowach

Buraki znane były już za Piastów. Zgodnie z legendą,
kmieć Piast, urządzając postrzyżyny syna, częstował gości wszystkim, co nadawało się na wystawną biesiadę,
a więc mięsami, rybami, grzybami i burakami właśnie.
W bogatych domach warzywo było dodatkiem wnoszącym na stoły i podziwianym za żywy kolor. W biednych natomiast niejednokrotnie tworzyło cały posiłek.
„Chłopi i ubodzy rzemieślnicy nie jedzą ani mięsa, ani
warzyw, oprócz buraków i pasternaku” – czytamy
w „Historii polskiego smaku. Kuchnia, stół, obyczaje”.
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W średniowieczu czerwony burak używany był jako coś
na wzór leku. Kwas lub sok z niego pito z myślą o zbiciu
gorączki, rozprawieniu się z bólem głowy albo innymi
skutkami zbyt intensywnych hulanek.
Buraki były chętnie spożywane przez mieszkańców
dawnej wsi koneckiej. Jest to jedno z warzyw, które stanowiło bazę większości dań. Buraki były tanie i uprawiane właściwie w każdym gospodarstwie, chociażby ze
względu na ich właściwości lecznicze. Przygotowywanie
kiszonek z buraków to tradycja ziemi koneckiej.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

plastry i układać warstwami, przekładając czosnkiem

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

KARP SMAŻONY
Z RUDY MALENIECKIEJ
1,5 kg karpia, 3 cebule, kilka łyżek mąki pszennej, olej, sól
Do dekoracji: cytryna

Karpia bezpośrednio po oczyszczeniu i wypatroszeniu

mąkę, obtoczyć w niej rybę i smażyć na mocno roz-

pokroić w dzwonka, posolić i włożyć do naczynia. Na

grzanej patelni na złoty kolor.

wierzchu ułożyć cebulę pokrojoną w plastry, przykryć

Rybę podawać gorącą, dekorując tuż przed podaniem

naczynie i wstawić do lodówki. Po 2-3 godzinach wy-

plasterkami cytryny.

jąć rybę z naczynia i usunąć cebulę. Na talerz wysypać

POCHODZENIE PRZEPISU:
Archiwum ŚODR

Karp z Rudy Malenieckiej posiada wyjątkowe walory
smakowe wynikające głównie z warunków hodowlanych. Ubogie podłoże stawów, zwłaszcza piaszczyste,
powoduje, że karp (bardzo podatny na wpływy środowiska) nie ma posmaku szlamu i osadów dennych. Niewielka ilość łusek na grzbiecie, wokół płetw bocznych
i brzusznych, czasem wzdłuż linii bocznej pozwala na
szybsze sprawienie (wypatroszenie i oczyszczenie) ryby
przed obróbką kulinarną.

Karp z Rudy Malenieckiej, wystawiony przez Ryszarda Sidora i jego spółkę rybacką w konkursie wojewódzkim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, w 2008 roku otrzymał II nagrodę w kategorii
produkty pochodzenia zwierzęcego. W następnym roku
uznany został jako produkt tradycyjny województwa
świętokrzyskiego i otrzymał wpis na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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2–2,5 kg karpia, warzywa do wywaru: 1-2 średnie pietruszki, mały seler, liście pora, 3 duże
marchewki i 3-4 średnie cebule, ziele angielskie, pieprz, sól, ostra papryka, mąka i jajko
na kluseczki lane

Karpia oczyścić i wypatroszyć, od strony grzbietowej

kę

odkroić płaty tuszy, z głowy usunąć oczy i skrzela,

ok. 10 minut. Na koniec, na gotujący się rosół „kłaść”

żeby zupa nie była gorzka. Na wolnym ogniu ugo-

łyżką lane kluseczki.

tować wywar rybny z warzywami z wykorzystaniem

Ciasto na kluseczki: jajko dobrze roztrzepać, dosypać

rybiej głowy, kręgosłupa i ogona. Dodać przypra-

tyle mąki, aby uzyskać konsystencję gęstej śmietany

wy: ziele angielskie, pieprz, ostrą paprykę i sól do

i dobrze rozrobić widelcem bądź łyżką. Kłaść łyżką

smaku. Po ok. 45 minutach wywar należy odcedzić

kluseczki bezpośrednio do garnka, co jakiś czas ma-

i wrzucić do niego kawałki pokrojonych w kost-

czając łyżkę w gorącej zupie.

płatów

karpia.

Ponownie

gotować

przez

PRZEPIS PODAŁA:
Barbara Kolasińska-Danielak z Rudziska (archiwum ŚODR)

W nawiązaniu do niezaprzeczalnych tradycji rybackich
terenu Rudy Malenieckiej, sięgających ubiegłego wieku,
od 2000 roku pod patronatem starosty koneckiego organizowane są w Muzeum Techniki w Maleńcu spotkania
i festyny hodowców ryb i wędkarzy pod nazwą „Święto

59

Ryby”. W ramach tych obchodów rozstrzygane są konkursy kulinarne „Smaczna rybka”. W 2002 roku zupa
rybna z Maleńca została doceniona przez jury konkursowe i uznana za jedną z najsmaczniejszych zup tego
regionu; zajęła wtedy II miejsce.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

ZUPA RYBNA Z MALEŃCA

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

KUGIEL RADOSZYCKI
8 kg ziemniaków, 1 golonka, ok. 2 kg żeberek, 2,5 kg cebuli, 200 ml mleka, sól, pieprz, tłuszcz

Ziemniaki i cebule zetrzeć na tarce. Mięso pokroić na

kryć i włożyć do pieca. Pieczenie kugla odbywa się

średniej wielkości kawałki. Ziemniaki i mięso wymie-

w piecu chlebowym po zakończeniu wypieku chleba.

szać ze sobą, dodać przyprawy i mleko. Tak przygo-

Tak wykorzystuje się jego temperaturę, pozostawiając

towaną masę przełożyć do dużego garnka (gęsiarki)

w nim kugiel na 10 godzin.

uprzednio wysmarowanego tłuszczem, szczelnie przyPRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Znad Plebanki” w Radoszycach

Pierwotnie kugiel był potrawą żydowską. Stanowił
on danie przeznaczone dla bogatych, gdyż było drogie
i wytworne. Gęsina lub baranina stanowiły główny jego
składnik, bowiem dla Żydów był potrawą koszerną.
Wśród Polaków, znacznie mniej zamożnych niż Żydzi,
kugiel upowszechnił się w wersji „uboższej”, jako ziemniaczany placek wylany do „gęsiorka” lub brytfanny,
często bez dodatku mięsa. W miarę możliwości, a naj-

częściej na największe święta, dodawane były do niego
różne gatunki mięsa, dostępne w gospodarstwie. Najczęściej na święta lub po świniobiciu do kugla dawało
się wieprzowinę z kością, boczek i skwarki. W regionie
radoszyckim ze względu na duży odsetek ludności pochodzenia żydowskiego, kugiel był niezwykle popularny.
Dziś jest przygotowywany z okazji uroczystości rodzinnych, festynów miejskich i świąt.
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1 główka kapusty, 2 marchewki, 1 seler, 5 ziemniaków, 1 cebula, kawałek świeżynki, 15 dag boczku
wędzonego lub słoniny, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz

Na świeżynce oraz pokrojonej w plasterki marchew-

w kostkę, kapustę poszatkować i dodać wszystko do

ce i selerze ugotować wywar. Dodać cebulę pokro-

wywaru. Okrasić skwarkami z wytopionego boczku

joną w pióra oraz czosnek. Ziemniaki obrać, pokroić

lub słoniny, doprawić solą i pieprzem.

PRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji w Bedlnie

Zarzucajka z kapusty to bardzo popularna w regionie
zupa, kolejny przykład wykorzystania kapusty i ziemniaków. Jest to danie bardzo proste w przygotowaniu,
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a jednocześnie bogate w witaminy, wzmacniające odporność i rozgrzewające.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

ZARZUCAJKA Z KAPUSTY

JAGODZIANKI
Ciasto: 10 dag świeżych drożdży, 1/2 l mleka,
1,2 kg mąki pszennej, szczypta soli, 1 szklanka
cukru, 3 jajka, 4 żółtka, 20 dag masła
Nadzienie: 1/2 kg jagód, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, cukier do smaku

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U K O N E C K I E G O

Kruszonka: 1 szklanka mąki pszennej, 10 dag
masła, 1 szklanka cukru

Przygotować rozczyn. Do miski wkruszyć drożdże,
dodać łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki. Wlać ciepłe
mleko i dokładnie wymieszać. Zostawić w ciepłym
miejscu na ok. 25 minut. Do misy przesiać mąkę,
dodać szczyptę soli oraz cukier i wymieszać, zrobić
wgłębienie w środku i wlać w nie rozczyn. Mąkę zagarniać do środka mieszając ją z rozczynem. Po chwili
dodać jajka, żółtka i dalej mieszać zagarniając mąkę.
Wymieszaną masę wyrabiać przez ok. 10 minut. Po
tym czasie - ciągle wyrabiając - dodać partiami stopione i przestudzone masło i wyrabiać przez kolejne
5 minut. Wyrobione ciasto przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1,5 godz. W tym czasie
powinno dwukrotnie powiększyć swoją objętość.
Przygotować kruszonkę: mąkę i cukier wsypać do miski, dodać drobno posiekane masło i połączyć w jednolitą masę.
Jagody opłukać, osuszyć, posypać mąką ziemniaczaną i cukrem. Wyrośnięte ciasto przełożyć na podsypaną mąką stolnicę i chwilę powyrabiać. Z ciasta formować
owalny placuszek o grubości ok. 1 cm, nakładać łyżkę jagód i dokładnie zlepiać brzegi ciasta. Bułeczki układać
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia z zachowaniem kilku centymetrów odstępu i zostawić na ok. 25 minut
do kolejnego wyrośnięcia.
Wierzch wyrośniętych drożdżówek posmarować za pomocą pędzelka roztrzepanym żółtkiem i posypać rozdrobnioną w palcach kruszonką. Piec przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC.

PRZEPIS PODAŁA:
Longina Dwojakowska z Przybyszów

Jagodzianki, czyli bułeczki nadziewane jagodami często są nazywane koneckim specjałem. Konecczyzna, bogata w leśne kompleksy to raj dla amatorów zbierania
jagód. Mieszkańcy tego terenu od dawna wykorzystują

ten zdrowy, sezonowy owoc w swojej kuchni. Sztandarowym przykładem są właśnie drożdżówki z jagodami,
które latem królują na stołach regionu.
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Proso gierczyckie

POWIAT

OPATOWSKI
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Brama Warszawska w Opatowie z archiwum Starostwa w Opatowie

PRZETWÓRNIA – FUNDACJA DOMY
WSPÓLNOTY „CHLEB ŻYCIA”
PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO

Na początku było skromnie: marmolada o nazwie
„małgolada” gotowana w dużym garnku, na zwykłej
kuchni węglowej, tylko na potrzeby znajomych przyjaciół i mieszkańców wspólnoty. Dziś w Zochcinie mieści
się nowocześnie wyposażona przetwórnia owocowo-warzywna, w której wyczarowywane są smaki sprzed
lat, a produkty ze sklepu „Spiżarnia prababuni” zyskują

ni znajdują się dżemy, marmolada, powidła i konfitury

coraz więcej nabywców.

z owoców oraz różnego rodzaju przetwory warzywne,

Zochcin to niewielka wieś w powiecie opatowskim, we

m.in. ogórki kiszone i konserwowe, buraczki z cukinią,

wschodniej części województwa świętokrzyskiego.

papryka konserwowa, sałatki warzywne. Hitem okazały

Charakterystyczną cechą tego terenu jest słaba jakość

się jednak „Wiśnie po kijowsku”, czyli owoce w cukrze,

gleb i duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, co

suszone tradycyjnymi metodami.

uniemożliwia mieszkańcom wsi utrzymanie się z pro-

Produkty wytwarzane w przetwórni noszą nazwy

dukcji rolnej na dużą skalę. Fundacja Domy Wspólnoty

w stylu retro, np. „Powidła babuni”, „Ogórki dziadunia”

„Chleb Życia” wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu oko-

czy „Porzeczka Jasia”, a wszystko po to, by podkreślić

licznych mieszkańców na pracę i w 2003 roku rozpo-

tradycyjne metody przetwórstwa. Gotowe produkty

częła prowadzenie warsztatów produkcyjnych, zarów-

są starannie zapakowane w stylowe słoiczki, których

no w ramach przetwórni owoców i warzyw jak i stolarni

wieczka owinięte są lnianymi chusteczkami. Te detale

oraz szwalni.

marketingowe sprawiają, że zainteresowanie przetwo-

Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest

rami rośnie z roku na rok. Sprzedawane są w sklepie

siostra Małgorzata Chmielewska, która wraz z miesz-

„Spiżarnia prababuni”, przez internet, a część z nich

kańcami wspólnoty prowadzi 3-hektarowe gospo-

trafia na półki sklepowe w innych punktach sprzedaży.

darstwo rolne. W sadzie uprawiane są stare lokalne

Podstawą sukcesu przetwórni jest budowanie swojej

odmiany jabłek, a w ogrodzie – warzywa m.in. ogórki,

marki poprzez podkreślenie tradycji nawiązującej do

pomidory, papryka. Wzrost sprzedaży oraz powiększe-

wzorów i smaków sprzed lat. Niemniej jednak przyczy-

nie asortymentu sprawiły, że w pewnym momencie

niły się do tego otwartość na wymagania klienta oraz

surowce z własnego gospodarstwa przestały wystar-

możliwość przystosowania zamówienia do jego po-

czać, dlatego przetwórnia zaczęła także skupować

trzeb, a także dbałość o wysoką jakość wytwarzanych

owoce i warzywa od lokalnych rolników.

produktów. Ciekawym pomysłem jest oferowanie do

Koncepcja przetwórni opiera się na wytwarzaniu prze-

sprzedaży np. koszy okolicznościowych lub zestawów

tworów wyłącznie tradycyjnymi metodami. Do pro-

składających się z różnych produktów, tzw. skrzynie

dukcji wykorzystywane są jedynie świeże owoce, nie

prababuni kupowane najczęściej przed Świętami Bo-

przetwarza się tu żadnych półproduktów ani pulp owo-

żego Narodzenia lub jako prezent ślubny.

cowych. W procesie produkcji nie są stosowane kon-

Produkty z przetwórni zyskały uznanie konsumentów

serwanty, utrwalacze smaku i kwasowości, pektyny,

i zdobywają nagrody zarówno na regionalnych, jak

barwniki czy cukry żelujące. Jedynym procesem kon-

i ogólnopolskich konkursach. Dwa z nich, ser jabłeczny

serwującym gotowe wyroby jest pasteryzacja. Dżemy,

i jarzębina na miodzie, zostały wpisane na Listę Produk-

konfitury, sosy, gotowane są i wysmażane na trzonie

tów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rol-

kuchennym, opalanym drewnem. W ofercie przetwór-

nictwa i Rozwoju Wsi. Trzy produkty, ser jabłeczny, jarzębina na miodzie oraz konfitura z zielonych orzechów,
znajdują się w ofercie Świętokrzyskiej Kuźni Smaków i są
laureatami pierwszych nagród w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w 2006 i 2014 r.
Osobliwością kulinarną w ofercie jest ser jabłeczny –
wyrób, którego nie ma nigdzie indziej w Polsce. Otrzymał on w 2007 „Perłę”, nagrodę krajową w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
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SEROWARNIA „OD DZIEDZICA”
W DRYGULCU
Pomysł na nazwę serowarni „Od Dziedzica” i serów
jaśniepanek, hrabianek, paniczów etc. wydaje się niespodarstwo to prowadził dziedzic Roguski. Posiadłość
została zakupiona przez Mariusza Małkiewicza w stanie kompletnej ruiny z 6 hektarami zdegradowanej
ziemi. Będąc już na emeryturze, zaczął wskrzeszać to
miejsce, inwestując w budowę serowarni. Na robienie
serów i przebranżowienie się na serowara namówił go
syn Marceli, który prowadzi gospodarstwo winiarskie
w Górach Wysokich w powiecie sandomierskim i to
do niego odstawia prawie 50 procent wytwarzanych
w Drygulcu serów. Na tych terenach to innowacyjne
podejście do sprzedaży w duecie winiarz i serowar.
Serowarnia pana Mariusza Małkiewicza to mała manufaktura działająca na zasadach MLO, czyli produkcja marginalna, lokalna, ograniczona. Jest urządzona
i wyposażona w sprzęt serowarski zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi. Robi się tu naturalne sery
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z mleka krowiego, które serowar kupuje od stałych

przyjeżdżających tu z daleka. Założył również sklep in-

dostawców zapewniających mu bardzo dobrej jakości

ternetowy www.sery-sandomierskie.pl/sklep. Promuje

mleko pochodzące od krów karmionych naturalnie,

swoje produkty również na Świętokrzyskim e-Bazarku.

co jest bardzo ważne dla osiągnięcia odpowiedniej

W celu przyciągnięcia turystów do Drygulca pan Mał-

jakości i smakowitości serów. Właściciel zatrudnia

kiewicz jest współorganizatorem imprez plenerowych,

2 serowarki i managerkę. Często podkreśla, że „nie

np. Piknik sera i wina, oraz przygotował stanowiska

sztuką jest zrobić dobry ser, sztuką jest go sprzedać”,

dla kamperów. Sukces, który osiągnął, jest wynikiem

stąd zrealizował kilka innowacyjnych pomysłów. Przy

niezwykłej jego kreatywności i talentu do robienia

serowarni, jako pierwszy serowar w województwie,

biznesu, ale także aktywności. Chętnie uczestniczy

zainwestował w budowę sali degustacyjnej (szko-

w wydarzeniach lokalnych, prowadząc degusta-

leniowej), która pomieści autokar gości oraz założył

cję swoich serów, które przynoszą mu również na-

z prawdziwego zdarzenia sklepik, w którym oprócz

grody w konkurach, np. za ser sandomierski-panicz

swoich serów oraz win sandomierskich i soków: z ka-

z kozieradką otrzymał wyróżnienie w konkursie woje-

pusty kwaszonej i buraka z firm swoich synów, oferuje

wódzkim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regio-

produkty od lokalnych wytwórców.

nów” w 2019 r., a w 2021 r. w XX edycji tegoż konkursu

W sklepiku można dokonać zakupów bezgotówkowo,

otrzymał I miejsce za ser sandomierski podpuszczko-

co jest dużym ułatwieniem szczególnie dla klientów

wy Krzemień Pasiasty.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO

przypadkowy, bowiem w czasach przedwojennych go-

PABŹDZIOCHA PO
JACENTOWSKU

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O P AT O W S K I E G O

5 litrów wody, 1,2 kg ziemniaków, 1/2 główki
jesiennej kapusty, 2,5 kg wędzonego bekonu
z kością, 5 ząbków czosnku, 3 duże cebule,
kminek, ziele angielskie, liść laurowy, sól,
pieprz ziołowy (dużo) i czarny olej, mąka

PIEROGI Z KASZĄ
GRYCZANĄ
I GRZYBAMI

Do zimnej wody włożyć listek, ziele, kminek oraz
bekon i gotować. Gdy mięso będzie podgotowane
dodać pokrojone w grubą kostkę ziemniaki i porwane na drobniejsze części liście kapusty. Gotować do
miękkości. Następnie wyjąć ugotowany bekon, podzielić na mniejsze kawałki, podsmażyć na rozgrzanej oliwie wraz z posiekaną w kostkę cebulą i czosnkiem. Mąkę zrumienić na suchej patelni i podprawić
zupę. Przed podaniem dodać podsmażony bekon
z cebulą.

Ciasto: 3 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki oliwy, 1 jajko, 1 szklanka ciepłej wody, sól.
Farsz: 20 dag kaszy gryczanej, 20 dag pieczarek lub innych grzybów, 20 dag kapusty kwaszonej, 1 cebula, sól, pieprz.
Okrasa: 1 cebula, 10-15 dag słoniny

Mąkę połączyć z jajkiem, oliwą, odrobiną soli i ciepłą wodą, następnie zagnieść ciasto. Przykryć lnianą
ściereczką i zostawić na pół godziny. Kaszę gryczaną ugotować w osolonej wodzie, odsączyć. Kapustę
kwaszoną ugotować do miękkości, odcedzić i zostawić do wystygnięcia. Cebulę drobno posiekać
i zeszklić na rozgrzanej oliwie. Następnie dodać pokrojone grzyby i dusić przez kilka minut. Wystudzone grzyby z cebulą zmielić w maszynce do mięsa,
wymieszać z kaszą, doprawić do smaku solą i pieprzem, ewentualnie dodać koperek. Ciasto rozwałkować, wykrawać krążki, nakładać farsz i kleić pierogi.
Po ugotowaniu rozłożyć na talerzu i polać skwarkami
z zeszkloną cebulą.

PRZEPIS PODAŁO:

PRZEPIS PODAŁO:

Koło Gospodyń Wiejskich w Jacentowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Jacentowie
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CHŁOPSKA BIDA
80 dag mięsa pozostałego z rosołu, resztek
wędlin lub boczku, czerstwy chleb, 30 dag
bułki, warzywa z rosołu – marchewka, pietruszka, seler, ponadto 5 jajek wiejskich,
1,5 szklanki mleka, 1,5 łyżki mąki pszennej,
1/2 łyżeczki soli, 1 łyżeczka musztardy, 1/2 kg
ziemniaków pozostałych z obiadu z poprzedniego dnia, dwie łyżki mielonych grzybów leśnych, 1 szklanka śmietany wiejskiej, 1 łyżeczka mąki pszennej, 2 łyżki lebiodki pokrojonej,
2 łyżki szczypiorku

Kasza jaglana, kurczak z chowu tradycyjnego,
marchew, pietruszka, seler, masło, słodka papryka, tymianek, majeranek, pieprz, sól, czosnek
Kurczaka natrzeć masłem i przyprawami, obłożyć
warzywami i upiec. Po ostygnięciu obrać mięso od
kości i zmielić z ugotowaną kaszą i upieczonymi
warzywami. Do masy dodać sos z podpieczonego
mięsa i doprawić solą i pieprzem do smaku. Do wyparzonych słoików włożyć gotową masę, zakręcić
i wstawić do piekarnika nagrzanego do 90oC na jedną godzinę. Po wystudzeniu smarówkę można przechowywać w chłodnym miejscu do 3 miesięcy.

Formę do zapiekania posmarować olejem. Mięso
z rosołu pokroić w kostkę i ułożyć w formie. Resztki
wędlin podsmażyć na oleju i dodać do mięsa z rosołu. Pieczywo pokroić w kostkę 2 cm x 2 cm i ułożyć
na mięsie. Warzywa pokroić w słupki i ułożyć na pieczywie. Jajka ubić, dodać do nich mleko, mąkę, sól,
musztardę i wymieszać. Tak powstałą zalewą zalać
zawartość w formie. Całość włożyć do lodówki na
jedną godzinę. Po wyjęciu z lodówki, na daniu ułożyć ziemniaki, posypać zmielonymi grzybami. Śmietanę ubić i dodać mąkę. Tak powstałą zalewą polać
ziemniaki. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego
do 200oC i piec przez 40 minut. Po upieczeniu posypać ziołami i podać np. z surówką z kiszonej kapusty.
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PRZEPIS PODAŁO:

PRZEPIS PODAŁO:

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadłowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadłowicach

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O P AT O W S K I E G O

SMARÓWKA
Z KASZY
JAGLANEJ
Z PIECZONYM
KURCZAKIEM,
Z WARZYWAMI
PO SADŁOWSKU

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O P AT O W S K I E G O

JAGLANKA Z GĄSKAMI
1/2 szklanki kaszy jaglanej gierczyckiej, 15 dag surowych grzybów gąsek, 10 dag klusek zacierek
(jajko + mąka), skrzydełko gęsie lub innego drobiu, 3 l wody, 1 pietruszka, 2 marchewki, 1 cebula,
10 dag słoniny, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie

Ugotować rosół na przygotowanym drobiu, dodając

tować przez 15 min. Do rosołu wrzucić zacierki i goto-

pietruszkę, opaloną cebulkę i pokrojoną w kostkę mar-

wać z kaszą przez ok. 20 min. Grzyby wraz z wywarem

chewkę oraz przyprawy. W tym czasie kaszę jaglaną

dodać do rosołu i chwile gotować. Usmażyć drobno

przepłukać kilkakrotnie gorącą wodą i wlać do rosołu.

pokrojoną słoninę i dodać skwarki do zupy. Doprawić

Grzyby dobrze wypłukać, pokroić w paski i osobno go-

do smaku i przybrać pokrojoną pietruszką.

PRZEPIS PODAŁA:
Mirosława Kopeć z Brzozowej

Proso gierczyckie jest od dawna uprawiane w regionie
opatowskim. Zwyczajowo późną jesienią gospodynie
gotowały sezonową zupę na bazie kaszy jaglanej i grzy-

bów, aby w pełni wykorzystać dary natury, zebrane
przed zimowym sezonem.
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1 kura o wadze 1,5 kg, 1/2 kg mięsa z łopatki wieprzowej, 1/2 szklanki bułki tartej, 5 jajek, sól,
pieprz, pęczek natki pietruszki

Mięso z łopatki wieprzowej zmielić w maszynce, do-

kurę, zaczynając od udek i skrzydełek. Zaszyć otwór

dać jajka, drobno posiekaną pietruszkę, sól i pieprz.

i piec około 2 godziny. Tak przygotowaną kurę poda-

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Z kury

wać z ugotowaną kaszą jaglaną i marynowanymi bu-

wyjąć wszystkie kości bez jej rozcinania. Faszerować

raczkami lub z surówką z kapusty.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Kalinki” z Brzozowej

W powiecie opatowskim istniała kiedyś gospoda „Pod
brzozą”, gdzie była serwowana kura według podanego
przepisu. Jak wynika z relacji starszych ludzi, danie to
bardzo smakowało mieszkańcom, dlatego sięgnięto do
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dawnych tradycji i potrawa jest teraz przygotowywana na specjalne zamówienia i przyjęcia okolicznościowe
w regionie.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O P AT O W S K I E G O

KURA FASZEROWANA BEZ KOŚCI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O P AT O W S K I E G O

CHRUST
1/2 kg mąki pszennej, 2 łyżki masła, 3 żółtka, cukier waniliowy, 2 łyżki cukru zwykłego, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, śmietana, olej lub smalec do smażenia

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać masło i posiekać,

na pasy, a potem na skośne kawałki w kształcie rombu.

dodać resztę składników i zagniatać ciasto tak, żeby

Zrobić dziurkę na środku i przeciągnąć jeden róg. Tak

można rozwałkować. Rozwałkowany placek pokroić

ukształtowane chrusty smażyć na złoty kolor.

PRZEPIS PODAŁA:
Alicja Mazur, członkini KGW „Kalinki” z Brzozowej
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POWIAT

OSTROWIECKI
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Zabytkowy kościół w Bałtowie autor Łukasz Dziekan

AGROTURYSTYKA „U ZOSI”
Gospodarstwo agroturystyczno-edukacyjne „U Zosi”
prowadzone przez Zofię Sałek wraz z synem Łuka-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO

szem leży w miejscowości Skarbka Dolna, zaledwie
2 km od Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zbóż, a jego
powierzchnia sięga 9 hektarów ziemi, co daje dużo
miejsca do celów edukacyjnych i rekreacyjnych. Jedną
z atrakcji zagrody jest „Piecówka”, czyli duży budynek,
w którym znajdują się m.in. piec chlebowy i opalana
drewnem kaflowa kuchnia. W tym właśnie miejscu gospodarze przygotowują tradycyjne posiłki dla swoich
gości. Serwowana przez właścicieli kuchnia domowa
jest wzbogacona o przetwory wytwarzane na bazie
produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.
Właścicielka zagrody, pani Zofia, angażuje się w krzewienie tradycji kulinarnych, ze szczególnym zamiłowaniem do wypieku tradycyjnego chleba.
Gospodarstwo zajmuje się także edukacją, kierując
swoją ofertę przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Or-

w gospodarstwie to: „Z czego powstaje chleb – techni-

ganizowane są pokazy wypieku chleba w tradycyjnym

ka wypieku i walory smakowe chleba swojskiego” oraz

piecu chlebowym. W trakcie tych warsztatów uczest-

„Lekcja w lesie – tajemnice leśnego świata”.

nicy poznają cały proces wypieku chleba, począwszy

W 2012 roku chleb „Skarbczak”, wypiekany w zagro-

od poznania zbóż i zmielenia mąki, poprzez za-

dzie tradycyjną metodą i przy użyciu lokalnych surow-

znajomienie się z piecem chlebowym i akcesoria-

ców, otrzymał główną nagrodę w konkursie „Nasze

mi niezbędnymi do przygotowania chleba, aż po

Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w kate-

degustację

chlebów.

gorii Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego.

W okolicznych lasach natomiast, prowadzone są

W 2015 roku produkt ten został wpisany na Listę Pro-

ciekawe zajęcia o ekologicznej, gospodarczej i spo-

duktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

łecznej funkcji lasu. Zgromadzeni dowiadują się o le-

Wsi. Gospodarstwo znajduje się na szlaku kulinarnym

śnej florze i faunie, a także o gospodarowaniu zaso-

„Świętokrzyska Kuźnia Smaków” i należy do Ogólno-

bami leśnymi. Programy edukacyjne realizowane

polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

wykonanych

własnoręcznie
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GOSPODARSTWO ROLNE – KASZARNIA
W ANTONIOWIE
Okolice Bałtowa znane są od bardzo dawna z uprałomie XIX i XX wieku w gminie Bałtów działało
wiele kaszarni, które tradycyjnym sposobem produkowały kaszę, aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie pozostała tylko jedna, w Antoniowie. To tu tradycję produkcji kaszy kultywuje
od 1978 roku rodzina Gawlików. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż, a jego znaczną część stanowi gryka. Z uzyskanego we własnym gospodarstwie
zbioru, tradycyjną metodą w przydomowej kaszarni
Grażyna i Andrzej Gawlikowie wytwarzali kaszę gryczaną. Obecnie gospodarstwo oraz kaszarnię przejęła
córka Iwona Sulima, która kontynuuje tradycje rodzinne. Pani Iwona działa obecnie jako firma F.P.H. JAMAG,
przetwarzając również surowiec od okolicznych rolników. Kasza gryczana jest doskonale znana w regionie,
a dzięki konkursom została rozsławiona na całe województwo świętokrzyskie. W 2014 roku „Kasza gryczana
palona z Antoniowa” została zgłoszona do wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”, gdzie zajęła pierwsze miejsce, a w 2015 r.
otrzymała najwyższą nagrodę „Perła”. Wpisana została
również na Listę Produktów Tradycyjnych z województwa świętokrzyskiego. Gospodarstwo znajduje się
również na szlaku kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia
Smaków” promującym produkty tradycyjne. Poza kaszą gryczaną paloną w gospodarstwie wytwarzana jest
kasza gryczana biała, krakowska oraz mąka gryczana.
Produkty te można zakupić we własnym sklepie w gospodarstwie, na targu w Opatowie oraz poprzez kontakt na Świętokrzyskim e-Bazarku.
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PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO

wy gryki i wytwarzania z niej kaszy. Na prze-

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
CHOCIMÓW
PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO

W 2004 roku we wsi Chocimów powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, którego głównym celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz swojej
„małej ojczyzny”, a także kultywowania miejscowych
tradycji kulinarnych, ochrony krajobrazu i obiektów
zabytkowych kultury. W 2009 r. z inicjatywy Stowarzyszenia zostało otwarte Chocimowskie Centrum „Pod
Lipami”, które ma siedzibę w zabytkowym dworku
Ośniałowskich. Stowarzyszenie tworzy i realizuje projekty, na które zaprasza mieszkańców Chocimowa oraz
gości. Realizowane projekty, ciekawe spotkania oraz
miłe chwile wspólnej zabawy łączą pokolenia i sprawiają, że historia i tradycja odżywają tutaj na nowo.
Jeden z projektów „Chocimowskie Centrum Wiedzy

otwarty Uniwersytet Ludowy, na który Stowarzysze-

o Regionie” pozwolił ocalić od zapomnienia tradycję,

nie Rozwoju Wsi Chocimów pozyskało dofinanso-

obyczaje oraz smaki dawnej kuchni gminy Kunów,

wanie z Narodowego Instytutu Wolności. W ramach

bowiem obejmował prowadzenie warsztatów z rę-

działalności Uniwersytetu będą prowadzone między

kodzieła artystycznego powiązanego z regionem,

innymi warsztaty kulinarne i zielarskie, kultywujące

a także warsztatów promujących potrawy wywodzące

lokalne tradycje. Organizowany będzie Festiwal Roz-

się z tego terenu i okolic oraz warsztaty związane z tra-

maitości promujący lokalnych pasjonatów i twórców.

dycyjnymi obrzędami obchodzonymi w gminie Kunów,

Prezes Stowarzyszenia Barbara Domagała za cel sta-

które zostały zapomniane.

wia sobie naukę mieszkańców: „jak zarobić na swojej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów wraz z KGW

pasji”. W ponad 2-hektarowym parku podworskim, któ-

Chocimowianie biorą udział w różnych kiermaszach

ry roztacza się wokół siedziby Stowarzyszenia, będą

lokalnych i wojewódzkich. Na stoiskach stowarzysze-

organizowane imprezy plenerowe, na potrzeby których

nia serwowane są zawsze regionalne specjały takie jak

zakupiono namioty, parasole grzewcze i inne akceso-

pierogi, kasza po chocimowsku, chleb ze smalczykiem,

ria. Imprezy te będą kultywować dziedzictwo kulturo-

pasztety, wiejskie sery, słodkie drożdżowce i inne cia-

we gminy.

sta oraz smakołyki, które w swej prostocie zachwycają

W 2016 roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolni-

najbardziej wymagające podniebienia. Stowarzyszenie

czego wydał publikację książkową „Potrawy tradycyjne

bierze też udział w dożynkach gminnych, powiato-

z regionu Gór Świętokrzyskich”, gdzie wykorzystano

wych, kiermaszach bożonarodzeniowych, wielkanoc-

przepisy potraw przekazane przez Stowarzyszenie, np.

nych, jest zawsze tam, gdzie może kultywować dzie-

żurek z jajkiem, bigos z kaszą oraz przepisy KGW Cho-

dzictwo ziemi świętokrzyskiej. W najbliższym czasie

cimów i pań z Klubu Kobiet Kreatywnych w Kunowie,

w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w dworku, zostanie

które współpracują prężnie ze Stowarzyszeniem.
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1/2 l własnego zakwasu na żur, około 3 l wody, 8-10 sztuk ziemniaków, 25 dag wiejskiej kiełbasy, 15 dag boczku, 6 dag suszonych grzybów, 1 duża marchewka, 1 korzeń pietruszki, 1/2 selera,
1 średnia cebula, 2 ząbki czosnku, 3-4 liście laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego, 50 ml kwaśnej
śmietany, szczypta cukru, majeranek, pieprz czarny, sól
Wszystkie warzywa obrać. Ziemniaki pokroić w kost-

Podsmażoną kiełbasę z boczkiem zdjąć na talerz, po-

kę, a marchew w półplasterki. Ziemniaki zalać wodą

zostawiając wytopiony tłuszcz na patelni. Na patelnię

tak, aby były przykryte. Dodać marchew, pokrojone

wrzucić drobno posiekaną cebulę i podsmażać, aż

i wypłukane grzyby, pietruszkę, selera, wodę z grzy-

cebula się zeszkli. Dodać boczek, kiełbasę, cebulę,

bów, liście laurowe i ziele angielskie. Gotować do

zakwas i przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawić

momentu, aż ziemniaki i marchew będą miękkie.

do smaku przyprawami. Gotować około 10 minut. Pod

W tym czasie kiełbasę pokroić w półplasterki, a bo-

koniec gotowania dodać śmietanę i roztarty w dło-

czek w drobną kostkę. Na rozgrzaną patelnię wrzu-

niach – najlepiej świeży – majeranek.

cić boczek i kiełbasę i podsmażyć na średnim ogniu.
PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Buszkowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Buszkowicach zostało zarejestrowane w 2018 roku. Członkinie koła pieką, gotują
i wspólnie spędzają czas. W kuchni bazują głównie na
potrawach kuchni staropolskiej i w dużej mierze wykorzystują składniki pochodzące z ich małych gospodarstw.
W ich menu znajdują się m.in. „buszkowska zalewajka”,
kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami oraz
bułeczki nazwane „cebulaczki z Buszkowic”.
Gospodynie skupiły się na potrawach tradycyjnych,
staropolskich, często zapominanych. Są to potrawy
przyrządzane z dostępnych, np. sezonowo składników.
Wiele z nich to niemal urodzone grzybiarki. Zbierają
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grzyby, których nie brakuje w okolicznych lasach, które
potem wykorzystują w swoich przepisach. Kapustę każda z nich kwasi w swoim domu. Nie brakuje gospodyń,
które hodują kury, stąd do potraw czy wypieków mają
świeże, wiejskie, nieskażone chemią jaja. Podobnie jest
z warzywami czy sezonowymi owocami. Wykorzystują
to, co w danej chwili rośnie w ich ogrodach lub znajduje
się w piwniczkach w sezonie zimowym. Robią dużo tradycyjnych przetworów, soków, które wykorzystują przy
okazji kulinarnych i integracyjnych spotkań, festynów,
kiermaszów czy dożynek.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O S T R O W I E C K I E G O

ZALEWAJKA PO BUSZKOWSKU

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O S T R O W I E C K I E G O

PRZEDNÓWKOWY BIGOS Z KASZĄ
1,5 kg kapusty kiszonej, ok. 6 szt. grzybów – najlepiej prawdziwki, woda, 2 cebule, kiełbasa, kasza
jęczmienna, sól, pieprz
Kapustę włożyć do garnka z grubym dnem, zalać

jęczmiennej i dodać jeszcze jedną szklankę grzybo-

szklanką wywaru z grzybami pokrojonymi w paski

wego bulionu. Gotować dalej na małym ogniu, często

i gotować około godziny. Na patelni usmażyć dwie

mieszając. Po kolejnej godzinie gotowania doprawić

duże poszatkowane cebule. Dodać do kapusty razem

solą i pieprzem, ewentualnie majerankiem.

z pokrojoną w cząstki kiełbasą. Wsypać szklankę kaszy
PRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi z Chocimowa

Przednówek (przed nowymi zbiorami) – dziś już historyczne, nieprecyzyjne określenie czasu liczonego na wsi
pomiędzy okresem kończenia się zapasów żywności z poprzedniego roku w gospodarstwach, zwykle pod koniec
zimy, a okresem zazielenienia się łąk (w stopniu umożliwiającym rezygnację z karmienia bydła paszą zimową)
i pierwszych plonów w nowym roku. Dolegliwość przednówka i czas jego trwania były uzależnione od majętności
gospodarzy, ale także od wielkości zbiorów w poprzednim roku. U bogatych gospodarzy było to określenie mało
znaczące, wyznaczające tradycyjnie porę roku w okolicy
przedwiośnia i wiosny, które w praktyce oznaczało okres
spożywania typowych dla przednówka potraw – bazujących na produktach żywnościowych z ubiegłego roku,

np. ziemniakach, kiszonej kapusty, kaszy itp. Dla biednych gospodarzy był to okres wymuszonego postu, podczas którego spożywano wszystko, co było do zjedzenia,
łącznie z żywnością nadpsutą, czy też takimi roślinami,
których w normalnej diecie nie stosowano (np. różnego
rodzaju chwasty – komosa biała). Biedniejsi gospodarze
byli ponadto zmuszeni do zaciągania pożyczek u bogatszych gospodarzy w gotówce lub w paszy, często na
lichwiarskich zasadach, lub do prawie darmowej pracy
(często tylko za jeden posiłek dziennie). Bigos z kaszą
jęczmienną był rarytasem u biedniejszych gospodarzy,
ale u bogatych na przednówku, gdy wszystkie zapasy
kończyły się, był często gotowany.
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PIEROGI
Z KAPUSTĄ
I LEŚNYMI
GRZYBAMI
Ciasto: 60 dag mąki pszennej, 2 jajka, 1 łyżka
oleju, 400 ml letniej wody, szczypta soli.

Grzyby opłukać, zalać zimną wodą i odstawić na
6 godzin lub na całą noc. Następnego dnia zago-

1/2 kg kaszy gryczanej, 5 szklanek wody,
7 dag grzybów suszonych, 3-4 średnie cebule,
olej, pieprz, sól

tować, dodać obraną marchewkę, pietruszkę i gotować, aż będą miękkie. Pod koniec gotowania doprawić solą i pieprzem. Kapustę odcisnąć i ugotować
w małej ilości wody do miękkości z dodatkiem soli

Do garnka z osoloną wrzącą wodą dodać kaszę i go-

do smaku (ok. 45 minut), dokładnie odcisnąć. Grzy-

tować na wolnym ogniu przez ok. 20 minut. Cebulę

by, marchewkę i pietruszkę odcedzić, zachowując

pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na oleju do

wywar (który można wykorzystać np. do zupy grzy-

osiągnięcia lekko złotego koloru, a następnie ostudzić.

bowej czy barszczu grzybowego z kaszą gryczaną).

Namoczone grzyby pokroić na dowolną formę (może

Bardzo dobrze odcisnąć z wody. Kapustę bardzo

być w kostkę lub w plasterki) i dusić na oliwie. Dopra-

drobno posiekać (nie mielić). Grzyby można zmielić,

wić pieprzem i solą do smaku. Na koniec wszystko

chociaż wskazane jest drobno pokroić. Na patelni na

wymieszać, doprawić solą, pieprzem i olejem.

oleju zeszklić cebule, dodać grzyby i chwilę wszyst-

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Chocimowianie”
z Chocimowa

Przepis na kaszę po chocimowsku przekazywany był
we wsi Chocimów z pokolenia na pokolenie. Od dawien dawna na wsi bazowano na składnikach, które dawała polska ziemia, m.in. kasze. Gotowano ją
szczególnie na Przednówku, w okresie przed nowymi
zbiorami, w czasie kiedy kończyły się zapasy żywności z poprzedniego roku, czyli zwykle pod koniec zimy.
Dolegliwości przednówka i czas jego trwania były
uzależnione od majętności gospodarzy oraz od wielkości zbiorów w poprzednim roku. U gospodarzy bogatych było to określenie mało znaczące, wyznaczające
tradycyjnie porę roku w okolicy przedwiośnia i wiosny. Dla gospodarzy biednych był to okres wymuszonego postu, podczas którego spożywano właśnie resztki
kaszy, zebrane w okolicznych lasach suszone grzyby
i olej.
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ko razem poddusić. Dodać do kapusty. Składniki farszu dobrze wyrobić, łącząc wszystko razem, doprawić solą i pieprzem, dobrze wystudzić.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Buszkowicach

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O S T R O W I E C K I E G O

KASZA PO
CHOCIMOWSKU

Farsz: 1,2 kg kapusty kiszonej, 3 cebule, 10 dag
suszonych grzybów borowików lub podgrzybków, pieprz, sól do smaku

BUROCORZ
2 duże buraki cukrowe, 4 jajka, 1/2 kg mąki,
1/3 paczki drożdży, 1/2 szklanki cukru
Opłukane i pozbawione bocznych korzeni buraki
ugotować. Po ostygnięciu ściągnąć skórkę i zosta-

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U O S T R O W I E C K I E G O

wić do przestygnięcia na stolnicy. Drożdże zasy-

CHLEB ŻYTNI
PIECZONY NA
TRZONIE W PIECU
CHLEBOWYM

pać cukrem i poczekać aż się rozpuszczą. Po rozpuszczeniu dodać przesianą mąkę i zrobić rozczyn
o konsystencji gęstej śmietany. Po wystygnięciu
obrane buraki posiekać i uformować z nich kopiec
z wgłębieniem, który następnie obsypać mąką. We
wgłębienie wlać rozczyn drożdżowy, dosypać mąki
i zagnieść ciasto. Ciasto nie może być zbyt twarde.
Do wysmarowanej formy włożyć ciasto. Posmarować na wierzchu rozmąconym jajkiem. Piec około
40 minut w temperaturze 180°C.

1,5 l wody letniej, 3 łyżki stołowe oleju, 2 łyżki soli, 4 dag drożdży, 1 kg mąki żytniej,
1/2 kg mąki pszennej
Dzień wcześniej zrobić rozczyn z 2 dag drożdży, mąki
żytniej oraz 1/2 l letniej wody (otrzymany rozczyn musi
być o konsystencji gęstej śmietany). Następnego dnia
do rozczynu dolać resztę wody, pozostałą część drożdży, 2 łyżki stołowe soli, olej i resztę mąki. Ciasto dobrze
wyrobić, tak aby było gęste. Wyrobione ciasto zostawić
na 1 godzinę do wyrośnięcia. Gdy ciasto wyrośnie uformować chleb i zostawić do ponownego wyrośnięcia.
Piec 1 godzinę i 15 min. w piecu chlebowym.
PRZEPIS PODAŁO
Koło Gospodyń Wiejskich z Witosławic

PRZEPIS PODAŁA:
Janina Kowalska z KGW „Chmielowianki”
z Chmielowa

Chleb wypiekany jest w wiosce Witosławice leżącej
u podnóża Góry Witosławskiej. Legenda głosi, że po
stracie syna Książe Witosław podzielił swój majątek na
biedny lud zamieszkały u podnóża góry. Sam zamieszkał w pustelniczej chacie, gdzie dziś stoi drewniana
kapliczka, a wioska została nazwana jego imieniem.
Na polach podarowanych przez księcia ludzie zaczęli
uprawiać zboże, ziemniaki, żeby wyżywić swoje rodziny. Żyto, z którego to robili mąkę na żarnach i piekli
chleb, najlepiej rodziło się na podleśnych ziemiach.
Tradycja pieczenia chleba przechodzi z pokolenia na
pokolenie. Przepisy pieczenia chleba z biegiem lat urozmaicały się coraz bardziej, ale tradycja przetrwała do
dziś. Pierwsze przepisy były bez proporcji, robiono je
według swojego uznania.

We wsi Chmielów w dolinie rzeki Kamiennej występują bardzo dobre gleby – mady rzeczne. W 1826 r.
w Częstocicach wybudowano cukrownie i głównym
surowcem do produkcji cukru był burak cukrowy.
Tradycja uprawy buraka cukrowego we wsi Chmielów ma tak długą historię, jak historia cukrowni.
Burak był podstawowym produktem spożywczym tak
jak ziemniak, żyto, pszenica i produkty nabiałowe
wyprodukowane we własnym gospodarstwie rolnika.
Był to tradycyjny placek pieczony przez gospodynie
chmielowskie na tzw. okrężną, to znaczy na zakończenie wykopów buraka. Buraki cukrowe, podobnie
jak ziemniaki były kopcowane i służyły do wypieków
burocorzy.
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FARMA JAGA
„Farma Jaga” państwa Agnieszki i Jacka Pietrasiewiczów
zlokalizowana jest we wsi Bogucice Drugie w gminie

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Pińczów. Gospodarze prowadzą rodzinne gospodarstwo
z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, położone w terenie czystym ekologicznie Natura 2000. Zajmują się
chowem kóz rasy anglonubijskiej ogólnoużytkowej.
Kozy tej rasy cechuje dobra wydajność mleczna i duże
przyrosty dobowe koźląt. Nie mogą być one chowane
w zbyt dużych grupach, ponieważ grozi to obniżeniem
bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt, dlatego stado
liczy kilkadziesiąt sztuk i gospodarze nie planują jego
powiększenia. Kozy w gospodarstwie są wolne od chorób i znajdują się pod nadzorem weterynaryjnym SGGW
w Warszawie. Wydajność mleczna kozy to ok. 1 litr
mleka dziennie. Mleko pozyskiwane jest sezonowo od
kwietnia do października i tylko w tych miesiącach pro-

Właściciele wielokrotnie byli nagradzani w konkursach

dukowane są sery. W pozostałej części roku odbywają

kulinarnych: nagroda „Perła 2015” za ser kozi zakamień-

się wykoty i odchów koźląt, które są sprzedawane do

ski oraz nagrody główne w konkursie „Nasze Kulinarne

innych gospodarstw. Produkcja przetworów z mleka

Dziedzictwo – Smaki Regionów” w 2017 r. za kozi ke-

koziego, a głównie serów, odbywa się w ramach Rol-

fir zakamieński, w 2021 r. za zakamieński ser wędzony,

niczego Handlu Detalicznego. Produkowane są sery

w 2015 roku za kozi twarożek z Ponidzia i I nagroda

kozie podpuszczkowe, ser twarogowy, mleko i kefir.

w 2014 roku za ser kozi zakamieński.

Swoje wyroby opierają o receptury sprzed 80 lat. Na

Sprzedaż produktów odbywa się przez 2 dni w tygo-

wytworzenie 1 kg sera twardego, półtwardego, dojrze-

dniu, tj. w czwartek i piątek, na farmie we własnym

wającego potrzeba ok. 10 litrów mleka. Z tej samej ilo-

sklepiku, w soboty w Kielcach na stoisku w piekarni

ści uzyskuje się od 1,5 do 2 kg sera twarogowego. Ilość

Dobrowolskich i w niedzielę na Targu Śniadaniowym

uzyskanego sera zależy również od zawartości tłuszczu

w Warszawie. Produkty z Farmy Jaga promowane są

i białka w mleku. Właściciele farmy działalność opierają

na Świętokrzyskim e-Bazarku.

na miłości do zwierząt i wyznają zasadę, że „szczęśliwe

Gospodarstwo to stanowi doskonały przykład łączenia

kozy dają mleko wysokiej jakości”. Farma Jaga znajduje

tradycji z nowoczesnym podejściem do zarządzania go-

się na szlaku kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Smaków

spodarstwem i hodowlą. Innowacyjny jest również spo-

oraz jest członkiem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Święto-

sób sprzedaży, gdyż nie sprzedaje się mleka, lecz w ca-

krzyskie. Gospodarstwo zostało zgłoszona w 2021 r. do

łości jest przetwarzane we własnym gospodarstwie

Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

i sprzedawane w ramach krótkich łańcuchów dostaw.
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PRODUKCJA OLEJU Z LNICY
Rafał Łyś prowadzi w Kozubowie gospodarstwo rolne,
w którym uprawia lniankę jar roślinę oleistą popularnie
zwaną lnicą lub lnicznikiem. Zajmuje się też tłoczeniem
ny. Produkuje z niej ok. 150 l oleju i sprzedaje w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD). Roślina ta przed
II wojną światową była bardzo popularna na południu
powiatu pińczowskiego, dzięki niewielkim wymaganiom glebowym oraz krótkiemu okresowi wegetacji.
Lniankę jarą uprawiano głównie na glebach słabszych,
gdyż na żyznych wylegała, co powodowało tęchnięcie
nasion, a tym samym obniżało ich wartość odżywczą
i jakość pozyskiwanego z niej oleju. Jest surowcem
stosunkowo tanim w porównaniu do innych roślin oleistych. Specyficzny smak i zapach oleju wynika z warunków glebowych i klimatycznych Ponidzia oraz techniki tłoczenia. Polega ona na delikatnym podgrzaniu
przemielonych nasion oraz tłoczeniu w tłoczniach. Na
wyprodukowanie 1 litra oleju potrzeba ok. 7 kg nasion
lnianki. Olej cieszy się dużą popularnością, szczególnie
w okresie Wielkiego Postu i Świąt Bożego Narodzenia. Podawany jest do śledzi z cebulką, do kraszenia
ziemniaków, klusek czy kapusty. Można na nim smażyć
pączki i racuchy.
Pińczowski olej z lnicy był nagrodzony w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
w 2004 r. i nominowany do „Perły”, a w 2008 r. został
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Świętokrzyskiego.
Gospodarz umiejętnie wykorzystuje tradycję i prowadzi sprzedaż produktu tradycyjnego bez udziału
pośredników, co pozwala na utrzymanie jego jakości
oraz umożliwia kontrolę nad ceną produktu.
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(biciem) z niej oleju. Uprawia corocznie 0,5-1 ha tej rośli-

fot. Alicja Mazurek

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U P I Ń C Z O W S K I E G O

CHAŁA PIŃCZOWSKA
1/2 kg mąki tortowej, 2,5 dag drożdży, 250 ml mleka, 15 dag cukru, 5 jajek, 20 dag masła, 1/2 łyżeczki soli, 1 łyżka cukru pudru, 1 łyżka masła

Drożdże utrzeć z łyżką cukru, łyżką mąki i 5 łyżkami cie-

z nich „warkocze”. Końce należy dobrze zlepić i całość

płego mleka. Pozostawić do wyrośnięcia. Resztę mąki

zostawić do wyrośnięcia. Przed włożeniem do piekar-

przesiać do miski, zrobić w środku dołek, dodać utarte

nika należy posmarować „warkocze” ubitymi białkami

z cukrem żółtka, wyrośnięty rozczyn drożdżowy i cie-

i posypać kruszonką (trochę masła, cukru i mąki ucie-

płe mleko. Wyrabiać ciasto tak długo, aż będzie odsta-

rać dłońmi, aby zrobiły się kuleczki). Piec w piekarniku

wało od ręki, dopiero wtedy dodać roztopione masło

nagrzanym do 180˚C ok. 30-35 minut. Można spraw-

i dalej wyrabiać. Ciasto nakryć ściereczką i zostawić

dzać patyczkiem, czy są upieczone. Spożywać z mle-

w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto

kiem lub z kakao.

podzielić na części, formować z nich wałeczki i uplatać

PRZEPIS PODAŁY:
Teresa Kozioł i Grażyna Pasternak z Bogucic
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1 kg kapusty kiszonej, 1 kg karkówki, sól, pieprz, majeranek

Karkówkę naciąć na porcje, nie oddzielając całkowi-

pusty kiszonej. Wstawić do nagrzanego do 220oC pie-

cie od siebie, natrzeć przyprawami i odstawić na noc

karnika i piec przez 1 godzinę. Po tym czasie zmniej-

w chłodne miejsce. Następnego dnia mięso wyłożyć

szyć temperaturę do 180oC stopni i piec przez kolejną

na blachę, a na wierzch położyć trochę odciśniętej ka-

godzinę. Podawać z ziemniakami lub chlebem.

PRZEPIS PODAŁA:
Anna Płocha z Koła Gospodyń Wiejskich w Szarbkowsko-Chrabkowskie

Kapusta królowała na wiejskich stołach jako źródło
witamin i symbol dostatku. Dawniej mówiono „Gdzie
barszcz i kapusta tam chata nie pusta…”. Tak było też
w regionie pińczowskim. Kapusta była tu przyrządzana
na różne sposoby i w różnej postaci. Tradycją urastającą
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do rangi ceremonii było kiszenie kapusty w drewnianych
beczkach. To właśnie ta kwaszona z beczki była przyrządzana „na bogato” z karkówką i podawana np. na
święta lub po świniobiciu. Karkówka w kapuście pieczona była w piecu chlebowym po upieczeniu ciast i chleba.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U P I Ń C Z O W S K I E G O

KARKÓWKA W KAPUŚCIE

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U P I Ń C Z O W S K I E G O

CHLEB BOGUCKI MARCHWIOWY
1 kg mąki pszennej, zakwas chlebowy, 1/2 l mleka lub serwatki, 2 duże marchewki, sól
Zaczyn: 1 szklanka zakwasu chlebowego, 1/2 l mleka, 1/2 kg mąki żytniej

Dzień wcześniej przygotować zaczyn: wymieszać za-

stawić do wyrośnięcia. Uformować chleb, ułożyć na

kwas chlebowy z mlekiem, mąką żytnią i zostawić do

liściach chrzanu lub kapusty i ponownie pozostawić

wyrośnięcia na całą noc. Do zaczynu dodać mleko,

do wyrośnięcia. Ciasto wsadzić do pieca chlebowego,

mąkę pszenną i sól. Wyrobić ciasto w dzieży, aż ręka

opalanego suchym drewnem sosnowym. Przed wsa-

będzie od niego odchodziła. Im dłużej ciasto będzie

dzeniem do pieca chleb należy posmarować ciepłą

wyrabiane, tym lepszy będzie chleb. Po wyrośnięciu

wodą. Piec około 1 godzinę i 15 minut.

dodać utartą marchewkę, wymieszać i znowu pozo-

PRZEPIS PODAŁA:
Teresa Kozioł z Bugucic

Tradycja pieczenia Boguckiego chleba marchwiowego
sięga kilka pokoleń wstecz. Piekły go gospodynie jesienią po zbiorze marchwi. Był smakołykiem dla dzieci
ze względu na jego słodkawy smak. Tradycje pieczenia
chleba i innych produktów kultywuje Stowarzyszenie
Ludowe „Chata Bogucka” w Bogucicach. Prowadzi

ono warsztaty dla dzieci i młodzieży wiejskiej w wiejskim domu kultury nazywanym Chatą Bogucką, której
wystrój jest odzwierciedleniem wiejskiej izby. Panie ze
stowarzyszenia za sprawą licznych pokazów, prezentacji, warsztatów przekazują młodym pokoleniom tradycje i obrzędy z tego regionu.
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CHRZANÓWKA
1 l maślanki, 10 dag boczku, 1 laska kiełbasy,
4 laski chrzanu, 6 jajek ugotowanych na twardo, 5 łyżek śmietany, sól, pieprz, koperek

Maślankę z boczkiem, pokrojoną w plastry kiełbasą oraz z startym na tarce chrzanem gotować przez
45 minut. Dodać pokrojone w plastry ugotowane jajka i gotować jeszcze przez 15 minut. Doprawić pie-

15 dag pszenicy, 1 marchewka, 1 pietruszka,
2 cebule, 2 pory, 4 łodygi selera naciowego,
1 kawałek selera korzeniowego, 1 pęczek natki pietruszki, 1 pęczek kopru, 1/2 główki małej
kapusty białej, sól, pieprz, ziele angielskie, liść
laurowy

Pszenicę opłukać, zalać zimną wodą, odstawić na
noc. Następnie zalać świeżą wodą, gotować na wolnym ogniu do miękkości. Odcedzić. Warzywa oczyścić, pokroić w plasterki por, marchew i łodygi selera.
Pietruszkę, seler korzeniowy zetrzeć na tarce, kapustę
poszatkować. Cebulę pokroić i zeszklić na oleju. Do

PRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
„Skowronianki” ze Skowronna Dolnego

garnka wlać 1,5 litra wywaru mięsnego, dodać warzywa i przyprawy. Gotować 30 minut. Dodać pszenicę,
ponownie zagotować i doprawić do smaku pieprzem
i solą. Na wierzch posypać koperkiem, natką pietruszki oraz łyżeczką wiejskiej śmietany.
PRZEPIS PODAŁA:
Grażyna Adamczyk – Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich „Skowronianki”

Zupa pszeniczna nazywana była również zupą zieloną ze względu na kolor. Przyrządzana przez starsze
pokolenie na Ponidziu ze względu na bogactwo witamin i pożywność. Gotowana była na kościach lub
z dodatkiem masła.
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Wieś Skowronno Dolne położona jest na Ponidziu,
tuż nad rzeka Nidą. Warunki glebowe, zasoby mineralne oraz nasłonecznienie (wieś położona na południowym stoku Garbu Pińczowskiego) sprzyjały
występowaniu dziko rosnącego chrzanu. Dawniej
chrzan rósł praktycznie wszędzie, w szczególności na
skraju pól, na miedzach czy na ścierniskach. Jeszcze do niedawna znajdował się tu dwór wzniesiony
w XVII wieku. Przypuszcza się, że tradycja gotowania chrzanówki wywodzi się właśnie z dawnego dworu, w którym pracowali przodkowie wsi Skowronno
Dolne. Do dziś mieszkańcy kopią chrzan na ścierniskach i ugorowanych polach, a oryginalny przepis na
chrzanówkę jest kultywowany w ich gospodarstwach
domowych.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U P I Ń C Z O W S K I E G O

ZUPA
PSZENICZNA

przem, solą i dodać śmietanę. Posypać koperkiem.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U P I Ń C Z O W S K I E G O

STARODAWNY PIERNIK BRONKI
MAJCHRZONKI Z PLEBAŃSKA
1/2 kg miodu prawdziwego, 25 dag smalcu wiejskiego, 1 kg mąki pszennej (może być grubo mielona – 50%), 3 duże jaja wiejskie, 1/2 szklanki mleka, 2 szklanki cukru, 3-4 łyżki przypraw utłuczonych w moździerzu (kora cynamonu, suszony imbir, goździki, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, anyż), 3 łyżeczki sody, 1 l powideł śliwkowych, garść pokruszonych orzechów laskowych
Cisto przygotować kilka tygodni wcześniej, żeby doj-

dzielić na 3 części i piec każdą część na innej blaszce.

rzało i przeszło aromatami. Piec 3, 4 dni przed plano-

Czas pieczenia to ok. 45-60 minut. Po upieczeniu ostu-

wanym spożyciem, ponieważ musi zmięknąć.

dzić. W tym czasie przygotować masę orzechową. Do

Na małym ogniu podgrzać miód, mleko, cukier i sma-

garnka wlać wodę, dodać cukier i orzechy, a następnie

lec. Po wystudzeniu dodać mąkę, jaja, sodę i przypra-

zagotować. Gdy piernik wystygnie, przełożyć go powi-

wy. Bardzo starannie wyrobić ciasto i włożyć do emalio-

dłami i polać masą orzechową. Po 2-3 godzinach przy-

wanego garnka. Przykryć lnianą ściereczką i odstawić

kryć pergaminem, obciążyć drewnianą deską, owinąć

w chłodne miejsce, najlepiej do piwnicy. Tam dojrzewa

lnianym płótnem i odstawić w chłodne miejsce na kilka

od 4 do 6 tygodni. Po tym czasie wyłożyć na stolicę, po-

dni, aż piernik zmięknie.
PRZEPIS PODAŁA:

Anna Płocha z KGW Szarbkowsko-Chrabkowskie – żona wnuka Bronki Majchrzonki

Plebańskiem nazywano wsie Szarbkowa i Chrabkowa.
Nazwa ta pochodzi od jeziora Pleban, słynnego w okolicy z legendy o księdzu proboszczu, niegdyś nazywanego
plebanem.
Dawniej okolice Szarbkowa i Chrabkowa obfitowały
w drzewa owocowe i uprawy rzepaku. Właściciel dworu
w Szarbkowie Jan Szałkowski, a w Chrabkowie Jan
Oleszczyk posiadali razem kilkadziesiąt pni pszczelich.

Za pracę we dworze hrabiowie płacili gospodarzom
wiejskim miodem i śliwkami. Śliwki Damachy gospodynie smażyły na powidła, a miód wykorzystywały do zrobienia piernika. Ciasto zagniatały kilka tygodni wcześniej, żeby dzieci nie zdążyły zjeść całego miodu. Piernik
zagniatany przed Bożym Narodzeniem dojrzewał cały
adwent, a przed Wielkanocą prawie cały okres wielkiego
postu.
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fot. Małgorzata Garula

KAPUSTA
Z KASZĄ
I CHRZANEM

Fasolę lub groch moczyć w wodzie przez około 2 go-

2 szklanki namoczonej fasoli opatkowickiej,
2 duże cebule, 1 duże kwaśne jabłko, 1 łyżeczka pieprzu ziołowego, 3 listki laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 1/2 łyżeczki majeranku, sól, olej

dziny, a następnie ugotować do miękkości. Kapustę
gotować razem z kośćmi wędzonymi około 1 godziny. Dodać pokrojoną w kostkę podsmażoną kiełbasę, podgardle oraz fasolę lub groch i gotować przez
godzinę. Do ugotowanej kapusty wsypać kaszę jęczmienną lub pęczak i gotować na małym ogniu 40 mi-

Cebulę pokroić drobno, jabłka zetrzeć na tarce o du-

nut. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Konsysten-

żych oczkach. Na patelni rozgrzać trochę oleju razem

cja potrawy powinna być lekko wodnista. Podawać ze

z listkami laurowymi i zielem angielskim. Ugotować

świeżo utartym chrzanem i swojskim chlebem.

fasolę, zmiksować na gładką masę, jeżeli jest zbyt
sucha, to dodać trochę wody z gotowania. Dodać cebulę, jabłko, pieprz ziołowy, majeranek i zmiksować.
W celu uzyskania gładkiego smalcu należy miksować
dłużej. Wyłożyć do glinianego naczynia i wstawić do
lodówki na kilka godzin. Podawać do chleba i z kiszonymi ogórkami.
PRZEPIS PODAŁA:
Anna Płocha z Koła Gospodyń Wiejskich
w Szarbkowsko-Chrabkowskie

Smalec sporządzany jest z fasoli opatowieckiej, która jest laureatem konkursu NKD z 2008 roku i nominowanej do Perły 2009. Przyrządzany bywał często w okresie sianokosów czy też żniw dla kosiarzy.
W letnim czasie nie ubijano świń, ze względu na brak
warunków do przechowywania mięsa. Dlatego robiono smalec z fasoli, który spożywany z chlebem dawał
siłę do ciężkiej pracy i można było go na cały dzień
zabrać na pole bez obawy, że się zepsuje. Od ponad
20 lat młode gospodynie z naszego regionu kultywują
tę tradycję, robiąc smalec dla miłośników bezmięsnych
potraw.
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PRZEPIS PODAŁA:
Beata Kociołek ze Stowarzyszenia
KGW Skowronianki

Dawniej na Ponidziu na świątecznych i weselnych
stołach królowała kapusta, którą kiszono w drewnianych beczkach. Ten zwyczaj zachował się w powiecie
pińczowskim do dziś.
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SMALEC
Z BIAŁEJ FASOLI

3 kg kapusty kiszonej, 1/2 kg podgardla wędzonego, 1 kg kości wędzonych, 1 kg kiełbasy wiejskiej, 75 dag kaszy jęczmiennej wiejskiej lub pęczak, 2 cebule, sól, pieprz, ziele
angielskie, liść laurowy, chrzan świeży utarty
ok. 40 dag, 3 szklanki grochu lub fasoli
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INKUBATOR PRZETWÓRCZY
W DWIKOZACH
PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO

Inkubator Przetwórczy w Dwikozach został utworzony w 2016 roku przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie
z Gminą Dwikozy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Inkubator zapewnienia dostęp do maszyn i urządzeń
niezbędnych do przetwórstwa dla rolników, gospodarstw agroturystycznych i innych właścicieli surowców
roślinnych z całego województwa. Tym samym umożliwia on sprzedaż produktów lokalnych wytwarzanych
z lokalnych surowców i z myślą o lokalnej tradycji. Zadaniem inkubatora jest też pomoc w wyprodukowaniu
i wprowadzeniu nowych produktów na rynek, a także

owoce, warzywa, jak i zioła. Niezwykle ciekawym urzą-

przetestowanie nowych pomysłów. Wprowadzenie

dzeniem jest kuter wielozadaniowy, który dzięki swojej

oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży,

wielofunkcyjności zapewnia całkowicie innowacyjną

w tym oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych

technologię w przetwórstwie spożywczym. Dzięki tej

przetworów oraz zdrowej i tradycyjnej żywności, ma

maszynie można otrzymać w bardzo krótkim czasie

bezpośredni wpływ na rozwój regionu.

wiele produktów finalnych, np. konfitury, marmolady,

W budynku inkubatora znajdują się pomieszczenia nie-

dżemy, przeciery, koncentraty, sosy, kremy, puree, pół-

zbędne do przeprowadzenia procesu przetwórstwa

fabrykaty do przemysłu cukierniczego i wiele innych.

surowców roślinnych – owoców, warzyw, ziół, itp. Znaj-

W rezultacie utworzenia inkubatora produkty lokalne,

duje się tu miejsce na przygotowanie surowca, sala pro-

wykorzystujące bogactwo zasobów owoców i warzyw,

dukcyjna, magazyny opakowań, dodatków i wyrobów

mogą być wprowadzone do obrotu gospodarczego,

gotowych, a także pomieszczenia porządkowe, socjal-

co przyczynia się do zwiększenia oferty produktów lo-

ne oraz sala szkoleniowa. Inkubator jest wyposażony

kalnych, a tym samym potencjału regionu. Pozwala to

w urządzenia do mycia, sortowania, obierania, krojenia,

mieszkańcom regionu, a także turystom zasmakować

przetwarzania owoców, napełniania słoików, pasteryza-

zarówno świeżych, jak i przetworzonych sandomier-

cji, przechowywania i transportowania. Inkubator posia-

skich owoców i warzyw, z których Ziemia Sandomierska

da również suszarnię, w której można suszyć zarówno

słynie.
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SPIŻARNIA SANDOMIERSKA – SKLEP
Z ŻYWNOŚCIĄ TRADYCYJNĄ
nościowych. Utworzenie sklepiku miało zwrócić

dycyjnych produktów żywnościowych, różnorodności

uwagę na dużą wartość produktów regionalnych,

upraw ogrodniczych i niezwykłego urodzaju podykto-

ich promocję oraz podkreślenie znaczenia bogac-

wanego warunkami klimatyczno-glebowymi.

twa naturalnego regionu sandomierskiego. Lokalne

W ostatnich latach zauważa się wzrost zapotrzebo-

owoce i warzywa są dumą tego terenu, a mikrokli-

wania i zainteresowania bezpiecznymi, tradycyjny-

mat, który tam panuje, sprawia, że smak ich jest

mi i ciekawymi dla konsumenta produktami żyw-

wyjątkowy. Zebrane plony przetwarzane są w lo-

nościowymi. Wychodząc naprzeciw takim trendom,

kalnych manufakturach i gospodarstwach według

stworzona została w Sandomierzu SPIŻARNIA SAN-

dawnych receptur.

DOMIERSKA. Prowadzona jest ona od maja 2017 r.

W spiżarni można znaleźć takie produkty jak: dżemy,

przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsię-

konfitury, produkty kiszone, miody pitne, likiery, natu-

biorczości Rolnej w Sandomierzu, ma formę sklepu

ralne soki, lekko gazowany cydr, piwa rzemieślnicze,

i jest sercem promocji produktów sandomierskich,

warzywa zamknięte w słoikach i duży asortyment win

wyróżniających region. Obecnie spiżarnia ma swo-

z sandomierskich winnic. W Spiżarni Sandomierskiej

ją siedzibę w Hotelu Basztowym w Sandomierzu.

można zakupić odmienne od przemysłowej żywności

Miejsce to powstało z potrzeby dostarczenia nieza-

wartościowe produkty, które są naturalnym dobro-

pomnianych i unikalnych wrażeń smakowych tym,

dziejstwem regionu i stanowią cząstkę tradycji oraz

którzy cenią sobie wysoką jakość artykułów żyw-

kultury kulinarnej mieszkającej tu społeczności.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO

91

Ziemia Sandomierska to miejsce słynące z wielu tra-

JAPCONKA
2 kg jabłek, 3 l wody, 250 ml śmietany 18%,
łyżka mąki pszennej, sól, cukier

Jabłka rozgotować w wodzie, przetrzeć przez sito,
doprawić solą i cukrem do smaku, zaprawić śmietaną z niewielką ilością mąki. Podawać z ziemniakami

fot. Patrycja Sus - Lutyńska
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okraszonymi słoninką i zeszkloną cebulą.

PORKA MIECI
1 szklanka mąki, 1 szklanka kaszy manny,
1,5 l wody, 1 łyżeczka soli, słonina lub boczek
do kraszenia

PRZEPIS PODAŁ:
Zespół Śpiewaczy ZAWICHOST w Zawichoście

Do wrzącej wody wsypać sól, mąkę i kaszę mannę.
Całość szybko rozcierać wałkiem do ziemniaków.
Ucierać tak długo, aż powstanie jednolita masa.
Wstawić do nagrzanego piecyka lub postawić na
kuchni i parować około 10 minut. Ciepłą porkę wyłożyć na talerz, polać stopionym boczkiem lub słoniną.
Można posypać twarogiem.

PRZEPIS PODAŁA:
Alicja Stępień z Sośniczan

Japconka to rodzaj gęstej owocowej zupy przyrządzanej przez lokalne gospodynie. Dostępność przeróżnych rodzajów jabłek, które stanowią podstawę
lekkiego dania na znanej z sadownictwa ziemi zawichojskiej, sprzyjała popularności „garusu”. Zupa
zaprawiana mąką i gęstą śmietaną przygotowywana
była w sezonowej codzienności z uwagi na łatwość
wykonania, wspomnianą dostępność składników, ale
przede wszystkim niską kosztowność, która na terenach ubogich miała znaczenie kluczowe. Domownicy
spożywali ją najczęściej w połączeniu z ugotowanymi ziemniakami, okraszonymi zeszkloną cebulą lub
skwarkami wysmażonymi ze słoniny. Nieco inny rodzaj japconki – przygotowywanej z suszonych jabłek,
ze względu na postny charakter, pojawiał się również
na lokalnych stołach wigilijnych
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KLUSKI PAROWE
2 kg mąki, 1 l mleka, 1/2 szklanki cukru, cukier waniliowy, 2 dag drożdży, 1 kg marmolady lub 2 jabłka, 1/2 kostki masła

Trochę mleka, drożdże i odrobinę mąki wymieszać,
pozostawić do wyrośnięcia. Resztę mleka podgrzać
z masłem, dodać rozczyn i dobrze wyrobić. Pozostawyciąć krążki, układać marmoladę lub pokrojone
w ósemki jabłka i formować kulki. Pozostawić do ponownego wyrośnięcia. Garnek z gotującą wodą obwiązać lnianą ściereczką, ułożyć na niej ciasto, przykryć miską i parować ok. 10-15 min. Gotowe polać

KASZA JAGLANA
ZE ŚLIWKAMI

sklarowanym masłem lub sokiem malinowym.

1 szklanka kaszy jaglanej, 1 szklanka suszonych śliwek, 7 szklanek wody, cukier

Kaszę sparzyć 2 razy wrzącą wodą, którą należy odlewać, aby kasza straciła goryczkę. Zalać 7 szklankami
wody, dodać śliwki z pestkami i gotować, mieszając
od czasu do czasu, by kasza i śliwki rozkleiły się. Na
koniec doprawić do smaku cukrem.
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PRZEPIS PODAŁO:

PRZEPIS PODAŁY:

Koło Gospodyń Wiejskich z Dmosic

mieszkanki sołectwa Zbigniewice

Dawne rolnictwo regionu sandomierskiego opierało
się w głównej mierze na uprawie zbóż, stanowiących
podstawę pożywienia miejscowej ludności. Obok żytniego razowego chleba królowały różnego rodzaju
kasze, przygotowywane na rozmaite sposoby. Przykładem takiego dania jest kasza jaglana ze śliwkami
traktowana jako deser w trakcie wieczerzy wigilijnej.
Zjedzenie dużej ilości tej potrawy miało zapewnić bogaty rok.

Tradycja przygotowywania klusek parowych sięga
dawnych czasów. Potrawa ta na co dzień gościła na
stołach mieszkańców gminy Koprzywnica jako danie
obiadowe lub przekąska. Sposób ich wytwarzania był
przekazywany z pokolenia na pokolenie i przetrwał
do dziś.
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wić do wyrośnięcia. Rozwałkować na grubość 1,5 cm,
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WĘDZONY KARP Z ZAWIDZY
10 kg karpia w całości lub w dzwonka, 10 l wody bieżącej lub przegotowanej, ale wystudzonej,
70 dag soli kamiennej spożywczej niejodowanej, 4 łyżki cukru, 4 łyżeczki octu, ok. 50 szt. ziela
angielskiego, kilka szt. liścia laurowego, 3 główki czosnku, 4 łyżeczki pieprzu

Karpia oprawić ze wszystkich łusek i za pomocą noża

z solanki. W związku z zachodzącymi reakcjami che-

oskrobać ze śluzu pokrywającego rybę. Całość umyć

micznymi na rybie pokazuje się śluz. Należy rybę umyć

pod bieżącą zimną wodą. Rozciąć rybę, usunąć wnętrz-

i pozostawić do wyschnięcia. Zaczepić porcje ryby na

ności i dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Pociąć rybę

haczykach i powiesić na drążku w rozpalonej wędzarni.

na dzwonki. Następnie przygotować roztwór solanki,

Do wędzenia używać drewna liściastego, np. suchego

w której rybę należy moczyć minimum 24 godziny –

dębu i świeżej olchy. Dąb daje temperaturę, a olcha

odstawiamy w chłodne miejsce. Pojemnik na solankę

dym i piękny kolor. Wędzić od 4 do 5 godzin w tem-

powinien być kamionkowy, z blachy nierdzewnej lub

peraturze 40-500C. W ostatniej fazie przez 15-20 min.

emaliowany. Rybę włożyć do naczynia i zalać solanką.

można temperaturę zwiększyć do 600C. Tak uwędzoną

W trakcie solankowania należy parę razy obrócić przy-

rybę można spożywać na ciepło i na zimno.

gotowane porcje. Po minionym czasie wyciągamy rybę
PRZEPIS PODAŁ:
Henryk Dziuba z Gospodarstwa Rybackiego Zawidza w Łoniowie

Głównym celem gospodarstwa pana Henryka jest hodowla ryb w sposób tradycyjny, z nastawieniem na
najwyższą ich jakość. Karpie karmione są tu tylko pokarmem naturalnym, dzięki czemu zachowują niepowtarzalne walory smakowe. Specjalnością gospodarstwa stały się ryby wędzone metodą tradycyjną. Jak

wskazuje pan Henryk, przy wędzeniu ryb bardzo ważny
jest rodzaj użytego drzewa – powinien to być suchy dąb
i mokra olcha. Stawy w Zawidzy to pozostałość po dawnych stawach, które należały do dóbr rodziny hrabiów
Moszyńskich, niegdyś zamieszkujących ,,Pałac Hrabiów
Moszyńskich’’ znajdujący się w Łoniowie.
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KUGIEL
MIESZCZAŃSKI
3 kg ziemniaków, 1 kg mięsa baraniego, gęsiego lub kaczego, 4 cebule, 30 dag boczku
wędzonego, 4 jajka, 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej i pszennej, 1 szklanka śmietany, sól,
pieprz czarny i ziołowy, majeranek, oregano,
rozmaryn, olej

obrać, pokroić w drobną kostkę i usmażyć na złoty
kolor. Wystudzoną cebulę wymieszać z masą ziemniaczaną, jajkami i mąką. Całość doprawić przyprawami: solą, pieprzem, majerankiem i pozostałymi
ziołami. Boczek wędzony pokroić w cienkie plasterki
i lekko podsmażyć, aby częściowo wytopił się z niego tłuszcz. Sprawioną tuszkę mięsa gęsiego lub kaczego oddzielić od kości i pokroić na małe kawałki.
Pokrojone mięso podsmażyć na oleju, doprawić solą, pieprzem i ziołami. Grubą blachę do pieczenia posmarować olejem. Piekarnik rozgrzać do temperatury 250oC. Przygotowane wcześniej składniki należy ułożyć
w blasze kolejno warstwami: lekko wytopiony boczek, przyrządzoną masę ziemniaczaną, podsmażone mięso,
przyrządzoną masę ziemniaczaną, podsmażone mięso, przyrządzoną masę ziemniaczaną, lekko wytopiony
boczek. Blachę z ziemniaczanym ciastem włożyć do piekarnika na najniższą półkę i piec około 1.5 godziny.
Po tym czasie podnieść blachę wyżej i piec jeszcze jedną godzinę, ciągle w tej samej temperaturze. Kugiel
będzie dobry, jeśli będzie na wierzchu zrumieniony. Podaje się go na gorąco, krojąc w duże kawałki. Dobrze
smakuje polany sosem borowikowym z dodatkiem surówki z kiszonej kapusty, jak również polany kwaśną
śmietaną.

PRZEPIS PODAŁY:
mieszkanki Koprzywnicy

Ziemniaki w kuchni tradycyjnej zajmują szczególne
miejsce. Warzywo to jest tanie, pożywne i łatwo dostępne, dlatego stanowiło i stanowi podstawę wielu posiłków. Kugiel mieszczański to stara żydowska potrawa,
przypomniana przez panie z gminy Koprzywnica. Tereny te były w dużej mierze zamieszkiwane przez ludność
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pochodzenia żydowskiego. W drugiej połowie XIX wieku w koprzywnickim rynku odbywały się dwa zajazdy,
na których serwowano między innymi kugiel. Tradycja
ta przetrwała do dziś. Najprostsza wersja była przyrządzana z samych ziemniaków z cebulką i boczkiem.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S A N D O M I E R S K I E G O

Ziemniaki umyć, obrać i zetrzeć na tarce. Cebulę

PIEPRZOK
10 ziemniaków, 4 marchwie, 2 pietruszki, 2 cebule, 20 dag słoniny, 500 ml śmietany kwaśnej,
4 płaskie łyżeczki soli, 2 płaskie łyżeczki pieprzu, ciasto chlebowe żytnie na zakwasie

Ziemniaki, marchew i pietruszkę pokroić w średniej
wielkości kostkę. Cebulę i słoninę pokroić w drobną

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S A N D O M I E R S K I E G O

kostkę. Składniki wymieszać i wsypać do „gliniaka” lub
„żeleźniaka” (najlepiej by naczynie było wąskie i wysokie). Mieszanka składników powinna wypełnić naczynie
po brzegi. Całość zalać kwaśną śmietaną wymieszaną z solą i pieprzem. Wierzch przykryć warstwą ciasta
chlebowego żytniego, którym zalepia się brzegi naczynia, tak by szczelnie zamknąć znajdujące się w nim
składniki. Piec w piecu chlebowym od 45-60 minut,
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 1800C przez
ok. 90 min.

PRZEPIS PODAŁ:
Dom Kultury w Zawichoście

Pieprzok to potrawa dawnych mieszkańców ziemi
zawichojskiej, dziś prawie niespotykana w lokalnych
domostwach. Przemijalność jej popularności ściśle
związana jest z zanikiem wypieku chleba w tradycyjnych piecach kaflowych. Niegdyś jej przyrządzanie odbywało się „przy okazji” tej właśnie czynności. Resztka żytniego ciasta przykrywała wierzchnią warstwę

pieprzoka, który zapiekano w piecu – w gliniaku lub
żeleźniaku, z ostatnią porcją bochnów chleba. Składniki potrawy stanowią przede wszystkim popularne
warzywa, które gospodynie uprawiały w przydomowych ogródkach. Śmietana i słonina, uzupełniały danie – to także popularne produkty w wiejskich zagrodach ziemi zawichojskiej.
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1 kg mąki, 2 szklanki mleka, soda oczyszczona, sól

Z mąki, mleka, sody i soli zagnieść ciasto i rozwałko-

czenie praznoli nie daje wymaganych efektów). Spo-

wać na stolnicy. Z ciasta wykrawać okrągłe praznole

żywać je na ciepło lub na zimno. Najlepiej smakują

i piec na rumiano z obu stron na fajerce kuchni ka-

z kawą inką czy mlekiem.

flowej. (W nowoczesnych kuchniach gazowych upiePRZEPIS PODAŁY:
mieszkanki sołectwa Gnieszowice

Tradycja przygotowywania praznoli sięga wielu pokoleń. Najstarsi mieszkańcy regionu pamiętają jak przyrządzały je ich mamy, babcie i prababcie. Potrawa ta
była praktycznie w każdym gospodarstwie domowym
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zamiast chleba. Receptura na praznole przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie, dlatego w dostępniej literaturze kulinarnej nie ma wzmianki na ten temat.
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POKUTNE PRAZNOLE
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Lokalne rękodzieło – drewniane zabawki z Ostojowa

POWIAT

SKARŻYSKI
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Pasieka w Klonowie

GOSPODARSTWO ROLNE ZAGRODA
KRÓLÓW
W tym gospodarstwie od 40 lat króluje borówka wy-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO

soka. Obecnie jest jej ok 1,60 ha. Od 2004 r. uprawiana
jest ekologicznie, co potwierdzane jest corocznie kontrolą i uzyskaniem certyfikatu. Gospodarstwo posiada
również certyfikat GLOBAL G.A.P., który daje gwarancję bezpieczeństwa żywności oraz zapewnia ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także potwierdza dbałość producenta o zdrowie oraz dobrobyt
pracowników. Większa część plonów borówki sprzedawana jest w formie nieprzetworzonej w kraju i na
export. Niewielka część około 10% przerabiana jest na
soki i dżem. Gabriela i Krzysztof Królowie przetwarzają
w sposób tradycyjny owoce borówki w Dwikozach,
korzystając z infrastruktury Inkubatora Przetwórczego, który zapewnia niezbędne warunki do produkcji
oraz nadzór technologa produkcji. Tradycyjny dżem
z borówki został wyróżniony podczas XVIII edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
w 2018 r. W gospodarstwie wytwarzany jest również

Pani Gabriela zajmuje się promocją swojego gospo-

piernik z żytniej mąki, wpisany na Listę Produktów Tra-

darstwa. Od wielu lat współpracuje ze Świętokrzyskim

dycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

i Rozwoju Wsi oraz ocet śliwkowy, który zajął I miejsce

co zaowocowało przystąpieniem do szlaku Święto-

w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Re-

krzyska Kuźnia Smaków, promującym wysokiej jakości

gionów w 2016 r. Sprzedaż przetworzonych produktów

żywność tradycyjną województwa, a także reklamuje

z gospodarstwa odbywa się w ramach rolniczego han-

swoje produkty na stronie internetowej Świętokrzyskie-

dlu detalicznego (RHD). Gospodarze hodują również

go e-Bazarku. Gospodarstwo współpracuje również

zwierzęta. Na uwagę zasługują tradycyjne rasy, tj. gęsi

z Urzędem Marszałkowskim, będąc członkiem Sieci

kieleckie oraz owce rasy świniarka. Potrawy tradycyjne

Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Pani Gabriela jest

przygotowywane z wykorzystaniem mięsa tych zwie-

prezesem stowarzyszenia „Gęś Kielecka z Tradycjami”.

rząt, żywionych naturalnie, oraz inne specjały regio-

Państwo Królowie otwarci są na wszelkie nowości i in-

nalne są przyrządzane dla gości, którzy przyjeżdżają

nowacje, które mogą pomóc w prowadzeniu gospodar-

do gospodarstwa agroturystycznego państwa Królów.

stwa.

100

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
potraw, które zostały przygotowane na warsztatach.

by ma słabej jakości, to jednocześnie bogaty jest

Duża aktywność KGW sprzyjała zgromadzeniu i udo-

w przyrodę i smaczną tradycyjną kuchnię. Produkty,

kumentowaniu wiedzy o kuchni regionu. Członkowie

które najczęściej były wykorzystywane, to ziemniaki,

KGW pragną rozwoju swojej „małej ojczyzny” i mają

mąka, kasze, kapusta oraz dary lasu. Niektóre potrawy

nadzieję, że zgromadzone przepisy na potrawy trady-

odeszły w zapomnienie, bo kojarzyły się z biedą, ale

cyjne uatrakcyjnią ofertę turystyczną regionu i staną

znalazły się osoby, które je pamiętały – ich wygląd,

się inspiracją dla przyszłych producentów i właścicieli

smak i sposób wykonania. Wiele zachodu kosztowało

gospodarstw agroturystycznych.

odtworzenie niektórych przepisów. Najczęściej zajmu-

Drugim kołem, które zasługuje na uwagę, jest KGW

ją się tym koła gospodyń wiejskich, które stoją na stra-

Skarżysko Kościelne. Koło to organizuje wiele imprez

ży tradycji, kultywują ją i popularyzują. Jednym z nich

integracyjnych dla mieszkańców gminy i nie tylko. Panie

jest Koło Gospodyń Wiejskich w Sorbinie, gmina Bli-

z KGW przygotowują i promują potrawy głównie z tra-

żyn. Przewodnicząca Janina Kołek brała udział w wie-

dycyjnych dla ich rejonu składników, tj. kaszy, gęsiny

lu konkursach na potrawy tradycyjne. Bardzo często

i topinamburu, którego ekologiczną uprawę odtworzył

zgłaszała produkty na kolejne edycje konkursu Nasze

w swoim gospodarstwie Szymon Płusa. To właśnie

Kulinarne Dziedzictwo. Dostrzegła potrzebę ocalenia

z topinamburem kojarzy się głównie działalność tego

ich od zapomnienia. Swoją wiedzę o kuchni tradycyjnej

koła, które na Facebooku podaje systematycznie nowe

czerpała z rozmów z mamą oraz ze starszymi miesz-

przepisy z jego wykorzystaniem. Koło sprzedaje także

kankami gminy, wydobywając najdrobniejsze nawet

swoje produkty i potrawy na imprezach okazjonalnych.

szczegóły dotyczące kulinariów. Te wszystkie przepisy

Cieszą się one dużym powodzeniem. Tam można ich

zostały spisane i w dalszym etapie, dzięki dofinanso-

również skosztować. KGW Skarżysko Kościelne jest

waniu UE dwóch projektów w 2010 i 2012 r., zostały wy-

nadzwyczaj aktywne w swojej działalności i promocji,

dane w formie dwóch broszur pt. „Kuchnia regionalna

zawsze otwarte na nowości, chętne do współpracy

znad Kuźniczki” część I i II. Są w nich również zdjęcia

i zabawy. Może stanowić wzór dla innych organizacji.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO
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Powiat skarżyski choć ubogi rolniczo, bo gle-

TRADYCYJNE WĘDLINY Z KLONOWA
W Klonowie w gminie Łączna Ewa i Dariusz Furmańczykowie prowadzą od grudnia 2015 r. firmę DEF. Pro-

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU SKARŻYSKIEGO

dukują wędliny. Do decyzji tej dojrzewali ok. 10 lat. Zdobyli uznanie klientów. Postawili na tradycję i zdrowie.
Swoją firmę otworzyli w rodzinnej miejscowości pana
Dariusza. Dawniej mieszkało tu niewiele rodzin, zapewne za sprawą trudnego dojazdu. Ta wieloletnia izolacja
sprawiła, że tradycje są tu wciąż żywe.
Wyrób wędlin jest rodzinną tradycją. Ojciec Zdzisław
również wytwarzał wędliny okazjonalnie i całą swoją
wiedzę przekazał synowi.
Pan Dariusz ukończył szkołę masarską. Po szkole pracował w kilku masarniach, ale nie dawało mu to satysfakcji. Pamiętał smak kiełbasy robionej w Klonowie.
Swoją pasję zaczął realizować w domu, wytwarzając

W 2015 r. postanowili zgłosić szynkę z Klonowa na

wędliny na potrzeby własne i rodziny. Dopiero w 2014 r.

XV edycję konkursu. Zdobyła I miejsce. Kolejne pro-

rozpoczął z żoną przygotowania do urządzenia małego

dukty wyróżnione w konkursie w 2016 i 2018 r. to salce-

zakładu wędliniarskiego. Wykorzystali istniejący budy-

son i kaszanka z Klonowa. Rok 2021 przyniósł sukces

nek gospodarczy. W grudniu 2015 r. otworzyli zakład

w postaci nagrody „Perła 2021” za kiełbasę klonowską

produkcji wędlin. Wytwarzane tu są produkty według

hycowaną.

tradycyjnych receptur i metod. Są one bardzo ważne,

Państwo Furmańczykowie promują swoje wyroby,

ale równie ważny jest surowiec, dlatego tuczniki do

współpracując ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradz-

przerobu kupowane są u znanych lokalnych rolników.

twa Rolniczego, dlatego w 2018 r. przystąpili do szla-

Następnie w okolicznej rzeźni poddawane są ubo-

ku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków oraz

jowi i gotowe półtusze przewożone są do zakładu.

korzystają z platformy sprzedażowej Świętokrzyski

Tu poddawane są rozbiorowi i w dalszym etapie przy-

e-Bazarek.

gotowywane są wędliny wędzone tradycyjnym sposo-

Pomimo ciężkiej pracy właściciele są zadowoleni, bo

bem, ale w nowoczesnych wędzarniach.

uruchomienie zakładu było ich marzeniem. Pan Da-

Zakład działa jako MLO, czyli produkcja marginalna,

riusz połączył swoje zamiłowanie do masarstwa z tra-

lokalna i ograniczona. Tygodniowo produkuje się tu

dycją i stało się to sposobem na życie. Cieszy go, że

około 800 kg wędlin. Przygotowywane są również na

tradycyjne wyroby znalazły nabywców. Można je kupić

zamówienia stoły wiejskie, na których obowiązkowo

w punkcie sprzedaży przy zakładzie oraz w okolicznych

musi być udziec z kością.

sklepach. Po jego wędliny przyjeżdżają ludzie z daleka.

Wyroby pana Dariusza kilka razy brały udział w konkur-

Wieś Klonów, dawniej prawie zapomniana ze względu

sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

na swoje położenie wśród lasów, poprzez produkty tra-

i zostały pozytywnie ocenione. W 2004 r. kiełbasa klo-

dycyjne stała się znana, odwiedzana i bardziej atrak-

nowska hycowana, czyli podpiekana gorącym powie-

cyjna dla rozwoju turystyki i innych form działalności

trzem na koniec wędzenia, zdobyła wyróżnienie.

pozarolniczej.
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Ciasto: 1/2 l kwaśnej gęstej śmietany wiejskiej, 1 szklanka cukru, mąka pszenna – taka ilość, jaką
zabierze śmietana, aby ciasto miało gęstość ciasta pierogowego, 1 łyżeczka sody, kakao
Nadzienie: 3 szklanki kwaśnej śmietany bardzo gęstej, 1 szklanka cukru
Dekoracja: 1 szklanka kwaśnej śmietany bardzo gęstej, 1/2 szklanki cukru

W 1/2 l kwaśnej śmietany rozpuścić 1 szklankę cukru,

3 szklanki bardzo gęstej śmietany utrzeć łyżką

dodać do tego tyle mąki pszennej, ile zabierze śmie-

z 1 szklanką cukru. Smarować nią gorące placki. Prze-

tana, oraz 1 łyżeczkę sody. Ciasto zagniatać (tak jak na

łożyć jeden na drugi. Wierzchniego placka nie sma-

pierogi).

rować. Na tak przygotowane ciasto położyć deskę

Podzielić ciasto na 4 części. Do jednej z części dosypać

drewnianą. Powstały przekładaniec przygnieść ka-

kakao i znów zagnieść. Powstałe w ten sposób ciemne

mieniem i wynieść do chłodnej piwnicy lub spiżarki na

ciasto podzielić na 3 części. Mamy wówczas do dyspozy-

2-3 dni, aby ciasto zmiękło i nabrało właściwych wa-

cji 3 części ciasta jasnego i 3 części ciasta z kakao. W cia-

lorów smakowych. Przed podaniem ciasto wyrównać,

sto białe włożyć ciasto ciemne, zawinąć z dwóch stron

odcinając brzegi nożem. Powstałe resztki rozkruszyć.

i rozwałkować. Powstały placek przenieść na wysma-

Dla udekorowania posmarować wierzchnią warstwę

rowaną tłuszczem brytfannę. Czynność tę powtarzać

placka świeżo utartą śmietaną z cukrem w proporcji

jeszcze dwukrotnie dla pozostałych części ciasta. Upiec

1 szklanka gęstej śmietany i 0,5 szklanki cukru. Posypać

3 placki w piecu chlebowym lub piekarniku do lekkie-

okruchami z odciętego ciasta.

go zarumienienia.
PRZEPIS PODAŁA:
Magdalena Piętak z KGW Grzybowa Góra
(archiwum ŚODR)

Ciasto było laureatem konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo w 2005 r., a w 2006 zostało wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych. Przepis wywodzi się z kuchni
dworskiej, bo wówczas tylko bogatsza część społeczeń-
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stwa miała dostęp do kakao. Z czasem się rozpowszechnił. Placek wykonuje się z naturalnych, lokalnych surowców, aczkolwiek wymaga kunsztownego wykonania.
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PLACEK SPOD KAMIENIA
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KOTLETY
Z TOPINAMBURU
W SOSIE
Z SUSZONYCH
BOROWIKÓW
Kotlety: 1 kg ugotowanego topinamburu, 1 łyżeczka soli, 2 jajka, 2 łyżki mąki, 2 łyżki bułki
tartej, 1 cebula, 1/2 szklanki oleju, 1 szklanka
mąki do obtaczania

ZUPA
MACIÓRKOWA
Marchew, pietruszka, ziemniaki, pęczek ziela
macierzanki, słonina lub boczek, cebula, mąka

Sos: 10 dag suszonych grzybów najlepiej borowików, 100 ml śmietany, 1/2 cebuli, 1 łyżka
masła, 1 łyżka mąki, sól, pieprz
Ugotowany i ostudzony topinambur przepuścić przez
maszynkę, dodać sól, jajka, mąkę, bułkę tartą oraz
podsmażoną cebulę. Wyrobić w misce ciasto. Uformować kotlety, obtoczyć w mące i smażyć na oleju.
Przygotować sos. Grzyby ugotować i pokroić w kostkę. Cebulę zeszklić na maśle i dodać do grzybów. Za-

Pokrojone w kostkę ziemniaki, marchewkę i pietruszkę

gęścić zawiesiną z mąki i wody, doprawić solą i pie-

ugotować w lekko osolonej wodzie.

przem. Podprawić śmietaną.

Słoninę usmażyć z cebulką pokrojoną w kostkę – do
okraszenia.
Zrobić jasną zasmażkę z 2 łyżek mąki i tłuszczu wytopionego ze słoniny. Wlać do zupy.
Dodać garść ziela macierzanki drobno pokrojonego
(delikatne, miękkie części – listki, młode pędy) i zagotować. Można podprawić śmietaną.

PRZEPIS PODAŁA:
Urszula Wolska z Bliżyna

„Maciórka” – tak nazywano w tych okolica macierzankę. Jest to zioło o wspaniałym aromacie. Dziko
rośnie w miejscach suchych – przy polnych drogach
lub na obrzeżach lasów. Tutejsze gospodynie wykorzystywały dzikie zioła w kuchni. Często zbierały je,
wracając z pola lub doglądając pasące się krowy. Na
bazie ziół i roślin dziko rosnących powstawało tu wiele
potraw między innymi zupa maciórkowa.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich
w Skarżysku Kościelnym
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2 kg ziemniaków, sól
Okrasa: słonina, cebula
Ziemniaki obrać, z czego 1 kg ugotować, a drugi ze-

ugniatając tłuczkiem. Postawić na płycie kuchennej na

trzeć na drobnej tarce do ziemniaków. Wycisnąć je

małym ogniu, posolić i dalej prażyć od czasu do czasu

w lnianym woreczku. Powstały sok po odstaniu odlać,

mieszając tłuczkiem do momentu, aż przestanie być

a pozostawić osiadły na dnie krochmal. Do ugotowa-

wyczuwalna surowizna. Gorące wyłożyć na talerz, po-

nych, odcedzonych i utłuczonych gorących ziemnia-

krasić dobrymi skwarkami (mogą być z cebulką). Spo-

ków włożyć starte oraz krochmal. Mieszać je ze sobą,

żywać jako samodzielne danie lub z dodatkami.

PRZEPIS PODAŁA:
Jolanta Krupa – ŚODR Modliszewice

Przepis na tą potrawę został odtworzony w 2012 r. podczas jednego ze spotkań z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Odrowążku (gmina Bliżyn). Takie prazoki dawniej były często przygotowywane. Później nowoczesne,
bardziej wykwintne potrawy wyparły te proste, ale jakże
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smaczne. Na spotkaniu starsze gospodynie przypominały sobie, jak kiedyś je przygotowywały. Każda dodała od
siebie coś innego. Rezultatem tego spotkania było przyrządzenie żelaznych prazoków. Wszystkim bardzo smakowały. Przepis został spisany i ocalony od zapomnienia.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S K A R Ż Y S K I E G O

ŻELAZNE PRAZOKI

TOPIBLINKI
30 dag ugotowanych bulw topinamburu,
30 dag ugotowanych ziemniaków, 20 dag
mąki, 2 jajka, 1 cebula, sól, pieprz, estragon
suszony, resztki wędlin, kawałek żółtego sera,
bułka tarta, natka pietruszki do dekoracji,
olej do smażenia

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S K A R Ż Y S K I E G O

W naczyniu rozgnieść tłuczkiem ziemniaki i topinambur. Dodać pokrojoną w kostkę cebulę,

KRUCHE
RURECZKI
NADZIEWANE
KREMEM
KAWOWYM
Z TOPINAMBURU

mąkę, jajka i przyprawy. W misce łyżką wyrobić
ciasto. Deskę posypać bułką tartą, nabrać porcję masy, uformować kulkę i delikatnie spłaszczyć. W środek kulki nałożyć trochę startego, żółtego sera i drobno pokrojoną wędlinę.
Zlepić, by nadzienie nam nie wypadło. Obtoczyć
w bułce tartej i usmażyć na patelni z obu stron na
rumiany kolor. Wyjąć na papierowy ręcznik. Podawać na ciepło polane jogurtem lub ketchupem i posypane pietruszką.

Ciasto: 25 dag mąki, 12 dag margaryny,
10 dag śmietany 24%, szczypta soli.
Krem: 20 dag topinamburu, 1/2 szklanki mleka, 12 dag masła, 1/2 szklanki cukru, 4 łyżki
kawy z topinamburu, cukier puder do posypania
Produkty na

ciasto

połączyć

ze

sobą

i

za-

gnieść. Rozwałkować cienko na stolnicy. Pokroić
w paski o szerokości 3 cm i nawinąć na posmarowane masłem foremki, zaczynając od węższej
części. Piec w piekarniku 15 minut w 200oC. Topinambur gotować ok. 40 minut ostudzić i zmielić
w maszynce. Mleko zagotować z cukrem i 2 łyżkami kawy. Pod koniec gotowania dodać topinambur.
Po wystudzeniu połączyć z masłem, a następnie
nadziać rureczki kremem. Posypać cukrem pudrem
wymieszanym z kawą.
PRZEPIS PODAŁO:

PRZEPIS PODAŁO:

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich

w Skarżysku Kościelnym

w Skarżysku Kościelnym
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25 dag miodu prawdziwego, 40 dag cukru, 1/2 kg gotowanych gorących ziemniaków, 5 jajek,
25 dag masła, 1/2 kg mąki pszennej, 2 łyżeczki sody, przyprawa do piernika, 1/2 szklanki wody

Z cukru zrobić karmel, dodać do niego ½ szklanki wody

wody oraz przyprawy korzenne – mieszając przez cały

i trzymać na ogniu do czasu, aż się rozpuści. W tym cza-

czas. Osobno ubić 5 białek na sztywno i delikatnie wy-

sie ugotować ziemniaki, utrzeć i do gorących wlać kar-

mieszać z ciastem. Piec w dwóch wąskich brytfankach

mel. Mieszając, dodawać miód i masło, które muszą się

ok. 1 godziny. Po upieczeniu można przełożyć powidła-

rozpuścić w gorących ziemniakach. Następnie dodać

mi, a wierzch udekorować cukrem pudrem lub polewą

mąkę, po jednym żółtku, sodę rozpuszczoną w 1 łyżce

czekoladową.

PRZEPIS PODAŁA:
Jadwiga Kowalik z Lipowego Pola Skarbowego

Piernik wypiekany jest przez gospodynie gminy Skarżysko Kościelne od 1974 roku, kiedy to nauczyły się go piec
na kursie żywieniowym zorganizowanym dla koła gospodyń wiejskich. Bardzo przypadł im do gustu ten rodzaj
ciasta. Od tego czasu piernik z ziemniakami wypiekany
był nie tylko na święta Bożego Narodzenia. Tradycja ta
jest kontynuowana, bo ciasto z tego przepisu zawsze się
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udaje, jest smaczne, puszyste i wilgotne, co zawdzięcza
dodatkowi ziemniaków. Składniki są naturalne, pochodzące z gospodarstwa lub z zakupu. W okresie kryzysu
gospodarczego niektóre z nich zostały zastąpione innymi,
tańszymi i łatwiej dostępnymi, np. masło – margaryną,
miód prawdziwy – miodem sztucznym.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S K A R Ż Y S K I E G O

PIERNIK Z ZIEMNIAKAMI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S K A R Ż Y S K I E G O

ZUPA KREM Z TOPINAMBURU
40 dag oczyszczonego topinamburu, 1 cebula, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 seler, 1 por, pęczek koperku, kilka suszonych borowików, pieprz, sól, lubczyk

W osolonej wodzie ugotować do miękkości wszystkie

zmiksować. Doprawić pieprzem. Podawać z koper-

warzywa wraz z suszonymi borowikami, a następnie

kiem, lubczykiem i grzankami z bułki.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym

Jeden z członków KGW w Skarżysku Kościelnym wspomina: „Gdy byłem mały w latach 60. w ogródku rosło
warzywo, które babcia Hela nazywała słonecznikiem,
ponieważ rósł wysoki i pięknie kwitł, nie było go dużo,
ale babcia bardzo o niego dbała. Podlewała, okopywała,
a późną jesienią jeszcze przed śniegami wykopywała.
Pamiętam, jak potem wieczorami, po umyciu kroiła i tak
jak grzyby suszyła nad kuchnią. Po wysuszeniu kręcili
z dziadkiem w maszynce na drobno; następnie pakowali

w torebki i kładli na zapiecek, aby zawsze był suchy.
Dzidek zawsze miał z tego parzony napar do picia –
i starczało im na cały rok. Dziadziuś mi powtarzał: napij się wnusiu – to dla zdrowia”.
W regionie skarżyskim topinambur jest od lat promowany, a potrawy przygotowane na jego bazie odnoszą znaczące sukcesy na różnych konkursach kulinarnych.
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Ciasto: 1 kg ziemniaków, 20 dag mąki pszennej, 4 łyżki mąki kartoflanej, jajko
Farsz: 40 dag mięsa wieprzowego (można wykorzystać mięso z rosołu), 2 cebule, 20 dag słoniny
lub boczku, jajko, sól, pieprz
Mięso podzielić na porcje i podsmażyć na smalcu.

brze wyrobić (ciasto musi odchodzić od ręki). Z ciasta

Podlać niewielką ilością wody i dusić do miękkości

ziemniaczanego formować na dłoni placki, nakładać

(można do smaku dodać grzyby suszone, ziele, li-

farsz, sklejać i w rękach ukształtować kule. Wrzucić

stek laurowy). Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na

na osoloną, wrzącą wodę. Z podanych proporcji wy-

tłuszczu. Następnie ugotowane mięso przekręcić

chodzi ok. 12 szt. szrapneli. Gotować 3 min. od wypły-

przez maszynkę i doprawić. Dodać jajko i zeszklo-

nięcia. Podawać okraszone skwarkami lub z sosem

ną cebulę. Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej

grzybowym. Może być inny sos, np. sporządzony na

wodzie, odcedzić i przepuścić przez maszynkę lub

bazie wywaru, który został z duszenia mięsa.

praskę. Wystudzić. Dodać obydwa rodzaje mąki, doPRZEPIS PODAŁA:
Maria Krupa z Pięt (archiwum ŚODR)

Szrapnel – tak nazywano w tych okolicach pocisk artyleryjski. Po wojnie słowo to było popularne w tym rejonie.
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Nazwa produktu wiąże się z jego formą i wielkością, bo
to duże kluchy i żartobliwie tak je nazywano.
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SZRAPNELE
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OPONKI SEROWE
1/2 kg sera białego, 3-4 szklanki mąki, 3-4 jaja, 2/3-1 szklanki cukru, 1 łyżeczka sody, szczypta
soli, olej lub smalec do smażenia, kandyzowana skórka pomarańczowa
Lukier: cukier puder, gęsta śmietana

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokruszony ser, jaja

tować lukier. Cukier puder wymieszać ze śmietaną do

utarte z cukrem oraz sodę i sól. Zagnieść ciasto, roz-

uzyskania pożądanej gęstości. Oponki posypać cukrem

wałkować. Wykrawać krążki szklanką, a środki małym

pudrem lub polać przygotowanym lukrem i ozdobić

kieliszkiem. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Przygo-

kandyzowaną skórką pomarańczową.

PRZEPIS PODAŁA:
Morawska Helena z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Odrowążku

W powiecie skarżyskim prawie w każdym gospodarstwie
była krowa, a więc i ser. Próbowano z niego robić różne
potrawy, aby urozmaicić menu. W sklepach było mało
słodyczy i były drogie, więc gospodynie robiły oponki se-

rowe, którymi zajadały się dzieci i cała rodzina. Były
łatwiejsze do przygotowania niż pączki, dlatego były
bardzo popularne.
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2 kg ugotowanych przedżołądków wołowych, 1/2 kg podgardla lub boczku podgotowanego
z przyprawami, 1 ziemniak, liście laurowe, ziele angielskie, bułka namoczona w mleku, sól, pieprz
ziołowy i czarny, gałka muszkatołowa, majeranek, smalec

Mięso przekręcić przez maszynkę. Dodać 4 jajka, starty

szać. Następnie wyłożyć do blachy wysmarowanej

surowy ziemniak, przyprawy: sól, pieprz ziołowy i praw-

smalcem i wysypanej tartą bułką. Piec do zrumienienia

dziwy, gałka muszkatołowa, majeranek. Masę wymie-

w piecu chlebowym lub piekarniku.

PRZEPIS PODAŁA:
Jadwiga Kowalik z Lipowego Pola Skarbowego

Pieczeń rzeźnika była laureatem konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo w 2006 r.
W gminie Skarżysko Kościelne przygotowywano pieczeń z ugotowanych przedżołądków wołowych (księgi,
czepiec, żwacz) zwanych tu „bębnem”. Rzeźnik, który
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ubijał bydło, często zabierał bęben do domu, gdyż nie
wszyscy chcieli go czyścić i nie umieli go wykorzystać
w kuchni. Pieczeń tę wymyślił tata pani Jadwigi w latach 60. XX wieku, który był rzeźnikiem. Później się
rozpowszechniła, bo była smaczna.
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PIECZEŃ RZEŹNIKA
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PIEROGI Z BIAŁYM SEREM
NA SŁODKO
Nadzienie: 1 kg twarogu, 1 żółtko, cukier waniliowy, śmietana, cukier do smaku, bułka tarta
Ciasto: 1 kg mąki pszennej, 1 jajko, olej roślinny

Mąkę wymieszać z ciepłą wodą, dodać olej i jajko. Wy-

(dodać do wody odrobinę oleju). Gotować do wypły-

rabiać ciasto do uzyskania plastycznej masy. Zakryć

nięcia. Pierogi podawać lekko schłodzone lub zimne.

bawełnianą ściereczką i odstawić do lodówki. Twaróg

Polać posłodzoną śmietaną z dodatkiem cynamonu

wymieszać z żółtkiem, łyżeczką cukru waniliowego

lub sosem miodowo-cynamonowym.

i 2 łyżkami śmietany. Doprawić cukrem do smaku.

Sos miodowo-cynamonowy: 3 łyżki miodu, 2 łyżki ma-

Jeśli masa twarogowa jest za rzadka, wsypać do niej

sła, cynamon do smaku.

trochę bułki tartej. Ciasto rozwałkować. Szklanką wy-

Na patelni rozpuścić masło, dodać miód i cynamon.

kroić krążki. Na każdy z nich kłaść nadzienie serowe

Podgrzać do chwili, aż zabulgocze.

i sklejać. Pierogi wrzucać na lekko posolony wrzątek

PRZEPIS PODAŁA:
Krystyna Garczyk z Koła Gospodyń Wiejskich
z Sobótki (archiwum ŚODR)
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Rosół: 1,5 kg mięsa wołowego rosołowego, 4 l wody, marchew, pietruszka, cebula, sól, pieprz
Gołecki: 1/2 kg kaszy jaglanej, 2 jajka, od 2 do 3 łyżek mąki pszennej, 1 cebula, zmielone mięso
z rosołu, sól, pieprz

Z podanych składników ugotować rosół. Wyjąć ugo-

mąkę i cebulę. Doprawić do smaku solą i pieprzem,

towane w nim mięso i obrać od kości. Obrane mięso

wymieszać. Z farszu uformować małe kuleczki. Ugo-

przekręcić przez maszynkę. Kaszę ugotować na sypko

tować je w lekko osolonej wodzie na wolnym ogniu.

w osolonej wodzie i wystudzić. Cebulę zeszklić na ma-

Gotować krótko i podawać z rosołem, posypać natką

śle lub smalcu. Wbić 2 jajka, dodać zmielone mięso,

pietruszki.

PRZEPIS PODAŁA:
Krystyna Żmijewska z Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach
(archiwum ŚODR)

W okolicy Suchedniowa bardzo powszechnie uprawiano
proso, więc kasza jaglana była częstą potrawą przyrzą-
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dzaną zarówno w dzień powszedni w prosty sposób, jak
i na święta w bardziej wykwintny.
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ROSÓŁ Z GOŁECKAMI Z KASZY
JAGLANEJ
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ZAPIEKANE ZIEMNIAKI MOCZONE
W SERWATCE
Ziemniaki, serwatka, mąka, sól, pieprz, smalec do wysmarowania blachy

Surowe ziemniaki pokroić w grubą kostkę, namoczyć

robiono to w piecu). Ziemniaki w takiej postaci przygo-

na 12 godzin w serwatce. Następnie wyjąć je, posolić

towywano najczęściej na święta i podawano je z du-

i popieprzyć, obtoczyć w mące, przełożyć na blachę

szonymi żeberkami z cebulą oraz zasmażaną kapustą.

wysmarowaną smalcem i upiec w piekarniku (dawniej

PRZEPIS PODAŁA:
Helena Nowak z Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach

Gospodynie były bardzo praktyczne, bowiem ziemniaki
można było przygotować wcześniej, aby w święta nie
wykonywać żadnych brudnych prac. Moczenie w ser-

watce sprawiało, że nie ciemniały. Wpływa to również
na ich smak. Upieczone ziemniaki nie rozpadały się
i były chrupiące.

114

2 bulwy topinamburu, 1 gruszka, 1 plasterek cytryny
Umyć topinambur i gruszkę, pokroić na kawałki, włożyć do sokowirówki i wycisnąć sok. Na koniec dodać plasterek
cytryny.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym

Topinambur brzmi bardzo egzotycznie, lecz na terenie
Polski uprawiany jest on już od 1700 roku. Topinambur,
inaczej zwany karczochem jerozolimskim lub słonecznikiem bulwiastym. Podobnie jak pasternak czy brukiew to
warzywo retro, które wraca do łask. Kwiaty topinamburu przypominają duże stokrotki w żółtym kolorze,
roślina osiąga ok. 2 metrów wysokości. Topinambur jest
łatwą w uprawie, mało wymagającą i odporną na mrozy rośliną. Jadalną częścią są bulwy o nieregularnym
kształcie, w kolorze białym lub lekko różowym. Można
go zbierać zarówno zimą, jak i jesienią, po uschnięciu
łodyg. Najsmaczniejszy i najdorodniejszy jest jednak
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wczesną wiosną lub późną zimą. Topinambur może być
podawany na surowo, ugotowany, upieczony. Można go
wykorzystać do wielu prostych i smacznych dań. Roślina
ta ma cenne właściwości prozdrowotne. Jest nie tylko
smaczna, ale również daje uczucie sytości, dzięki czemu
może być świetnym elementem diety. Jest niskokaloryczna, dlatego sprawdzi się w diecie osób zagrożonych nadwagą i otyłych. Bogata jest w inulinę i celulozę, dzięki
którym stabilizuje poziom glukozy w organizmie, obniża
stężenie cholesterolu i reguluje ciśnienie tętnicze. Smak
topinamburu jest delikatny i przypomina smak świeżych
orzechów laskowych.
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KOKTAJL Z TOPINAMBURU I GRUSZKI

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S K A R Ż Y S K I E G O

KWASÓWKA KUŹNICKA
Kwas z kapusty, koper, kminek, czosnek, pieprz ziołowy
Wędzone żeberko, słonina, ugotowane jajka
Odwar z ugotowanych ziemniaków, bez soli, wlać do

gorąco zamiast barszczyku czerwonego lub gotować

garnka. Następnie wlać kwas z kapusty wg uznania

barszcz.

(najlepiej pół na pół). Doprawić koprem zielonym lub

Ugotować wywar na wędzonce, np. wędzonych żeber-

suszonym, roztartym kminkiem, zmiażdżonym czo-

kach. Po ugotowaniu obrać z nich mięso i dodać do

snkiem i pieprzem ziołowym. Można zagotować – to

wywaru. Wlać kwasówkę i zaciągnąć zasmażką na sło-

podnosi trwałość na ok. 2 dni. Z tak przygotowanej

ninie. Doprawić wg uznania np. pieprzem, czosnkiem,

kwasówki można robić napój chłodzący, używać na

koprem. Podawać z ugotowanym na twardo jajkiem.

PRZEPIS PODAŁA:
Janina Kołek z Koła Gospodyń Wiejskich w Sorbinie

To przykład zaradności gospodyń, które potrafią zrobić
„coś z niczego”. Do Kwasówki wykorzystują najprost-

sze produkty, można by rzec, odpadowe, aby nic się nie
zmarnowało.
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Zespół Wielkopiecowy obecne muzeum fot. z archiwum Muzeum Przyrody
i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

POWIAT

STARACHOWICKI
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Sady wiśniowe

Zespół Wielkopiecowy obecne muzeum
fot. z archiwum Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Jana Pazdura
w Starachowicach

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU STARACHOWICKIEGO

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
PYTLÓWKA
Gospodarstwo agroturystyczne Pytlówka Anny i Mi-

twa Rolniczego, W 2008 roku zajęła III miejsce, a 10 lat

chała Sokalskich jest jednym z pierwszych w powie-

później II miejsce w województwie. Gospodarstwo jest

cie starachowickim. Położone jest w Tarczku nad rze-

członkiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Go-

ką Psarką w gminie Pawłów. Stanowi doskonałą bazę

spodarstwa Gościnne”. Pod koniec 2013 roku Pytlów-

wypadową na atrakcyjne szlaki turystyczne w kierunku

ka przystąpiła jako jedyna w powiecie do Sieci Zagród

Wąchocka, Bodzentyna i Nowej Słupi. Wędrując nimi,

Edukacyjnych. Właściciele dysponowali wtedy odpo-

można podziwiać piękne krajobrazy, liczne pomniki

wiednim zapleczem edukacyjnym w postaci altany

przyrody i miejsca pamięci narodowej. Pytlówka nazwę

i zarejestrowanego Muzeum Doliny Psarki, w którym

swą zawdzięcza pierwotnym właścicielom, rodzicom

zgromadzili stare przedmioty używane w domu i go-

pani Anny, Czesławie i Marianowi Pytlom. Obecni wła-

spodarstwie. Są one bardzo przydatne przy prowa-

ściciele przejęli schedę i z sukcesem kontynuują i roz-

dzeniu lekcji z dziećmi. W gospodarstwie realizowane

wijają dzieło rodziców.

są programy „warzywa, owoce i produkty – czyli co

Państwo Sokalscy prowadzą gospodarstwo rolne

z czego”, lekcja dziedzictwa kulturowego „100 lat temu

o powierzchni 6,96 hektara. Dominują uprawy zbóż

w Dolinie Psarki” oraz „Historia o chłopie, złotym jajku

i kukurydzy oraz pastwiska, na których w sezonie pasą

i zaczarowanym kuferku”. Dzięki swojej wiedzy oraz

się kozy, owce i kuce. W gospodarstwie znajdują się

szkoleniom i wyjazdom organizowanym przez ŚODR

wybiegi dla różnych gatunków drobiu, woliera dla go-

w Modliszewicach gospodarze modelowo i profesjo-

łębi, klatki z królikami oraz staw rybny o powierzchni

nalnie prowadzą lekcje, które wprawiają dzieci w za-

40 arów. Ważnym elementem gospodarstwa jest stary

chwyt.

sad, w którym corocznie gospodarze dokonują nowych

W Pytlówce często organizowane są imprezy inte-

nasadzeń, preferując rodzime, tradycyjne odmiany

gracyjne dla różnych firm. Niemałą atrakcją jest tzw.

drzew i krzewów owocowych. Wyżywienie serwowane

„wiejski dzień”. Uczestnicy mogą sprawdzić swoje siły

gościom oparte jest głównie na produktach z gospo-

w zwożeniu siana, robieniu masła, pieczeniu chleba

darstwa, od zaprzyjaźnionych sąsiadów i małych, lokal-

i darciu pierza.

nych przetwórców.

Najnowszym podmiotem, który ma siedzibę w agrotu-

Agroturystyka była początkowo dodatkową działalno-

rystyce jest Koło Gospodarzy Wiejskich. Głównym ce-

ścią, a z czasem stała się bardzo ważna. Pierwsi goście

lem członków jest zbieranie starych przepisów, wyko-

zjawili się tu na przełomie 1997/98 roku.

nywanie przetworów i produktów oraz ich smakowanie

Państwo Sokalscy bardzo prężnie działają, podejmu-

i ocena. Degustacja najczęściej obejmuje tradycyjne

jąc wszelkie wyzwania. Dzięki nim promują Pytlówkę,

wina, piwa, nalewki oraz miody.

czyniąc ją bardziej atrakcyjną i konkurencyjną na rynku.

W gospodarstwie planuje się zwiększenie stada drobiu

I tak w 2010 roku gospodarstwo przystąpiło do Sieci

oraz zakup kilku sztuk zwierząt ras zachowawczych:

Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Fakt ten zmoty-

polskiej owcy górskiej i konika polskiego.

wował gospodarzy do poszerzenia jadłospisu dla gości

Pytlówka cały czas się rozwija i prężnie działa. Wła-

o potrawy tradycyjne. Od 2017 roku Pytlówka znajduje

ściciele podejmują szereg wyzwań i realizują wiele

się na szlaku kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Sma-

projektów zgodnych z wymogami czasów, ciągle do-

ków, który promuje lokalną markę opartą na regio-

skonaląc swój warsztat. Z całą pewnością można zary-

nalnym dziedzictwie kulinarnym. Szlak ten pokazuje

zykować stwierdzenie, że to recepta na sukces.

miejsca wytwarzania i sprzedaży żywności tradycyjnej,
pomaga turystom poznać jej wytwórców, niejednokrotnie uczestniczyć w procesie jej wytwarzania oraz
przybliża atrakcje turystyczne rejonów województwa
świętokrzyskiego.
Pytlówka brała niejednokrotnie udział w konkursie
„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”
organizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Doradz-
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WINNICA „NAD ŹRÓDŁEM”
Winnica „Nad Źródłem” została założona w 2010 roku
przez Annę i Piotra Sołtyków. Gospodarstwo położoobszaru chronionego „Natura 2000”. Powierzchnia winorośli, uprawianej zgodnie z założeniami rolnictwa
ekologicznego, zajmuje 1,27 ha. Większość prac i zabiegów pielęgnacyjnych w winnicy wykonywana jest
ręcznie z zastosowaniem naturalnych metod uprawy.
A uprawia się klasyczne dla Polski odmiany winorośli: Solaris, Seyval, Blanc oraz kilka krzewów Sibery
i Aurory na wina białe oraz Regent i Marechal Foch na
wina czerwone. Cztery z oferowanych w winnicy win
posiadają certyfikat Fundacji Viva i Znak V dla wegetarian i wegan.
Miejsce, gdzie znajduje się gospodarstwo, jest idealną
bazą wypadową na szlaki Gór Świętokrzyskich. Panuje
tu cisza i spokój, co wykorzystali właściciele. Udostępniają oni dwa komfortowo wyposażone domki z widokiem na winnicę i pasmo Gór Świętokrzyskich. Oprócz
zakwaterowania w ofercie gospodarstwa znajduje się
także zwiedzanie winnicy i winiarni oraz zapoznanie się
z tajnikami produkcji i urządzeniami biorącymi udział
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w procesie wytwarzania i przechowywania win. Atrak-

mującym lokalną markę opartą na regionalnym dzie-

cją dla zwiedzających jest degustacja wszystkich do-

dzictwie kulinarnym, będącą swego rodzaju kulinarną

stępnych w danym momencie win oraz możliwość ich

wizytówką regionu świętokrzyskiego.

zakupu.

Winnica „Nad Źródłem” stanowi innowację na terenie

Winnica „Nad Źródłem” organizuje także warsztaty

powiatu starachowickiego. Produkcja winogron meto-

kulinarne pod nazwą “Chleb&wino”. Goście mają moż-

dami naturalnymi i przyjaznymi dla środowiska, z ogra-

liwość własnoręcznego upieczenia tradycyjnego chle-

niczeniem plonowania, oraz rozwój działalności w kie-

ba, a przepis na niego opiera się wyłącznie na lokalnych

runku enoturystyki czynią gospodarstwo niezwykle

składnikach. Podczas warsztatów właściciel opowiada

atrakcyjnym i bardzo dobrze rokującym na przyszłość.

o historii uprawy winorośli i produkcji wina.

Jest to przykład nie tylko ekologicznego stylu uprawy

Od 2017 roku winnica „Nad źródłem” znajduje się na

i prowadzenia gospodarstwa, ale także eko-sposobu

szlaku kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Smaków, pro-

życia.

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU STARACHOWICKIEGO

ne jest w sercu Gór Świętokrzyskich w sąsiedztwie

SER ZÓŁTY
1,5 kg sera białego, 2-2,5 litra mleka, 1 litr
wody, 4 żółtka, 2 łyżki masła, 1 łyżeczka sody
oczyszczonej, płaska łyżeczka soli, przyprawy wg gustu: zioła, czosnek lub drobno pokrojona wędlina

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

Mleko i wodę gotować ok. 5-10 minut, ciągle mieszając i sukcesywnie dodając rozdrobniony biały ser.
Gotować, aż masa zrobi się gęsta i ciągliwa. Przecedzić przez durszlak. W oddzielnym garnku rozpuścić
masło, utrzeć żółtka, sodę i sól. Połączyć wszystkie
składniki z masą serową. Gotować ciągle mieszając,
aż ser zrobi się gęsty. Do masy można dodać zioła, np. majeranek, szczypiorek, czosnek lub wędli-

CIASTKA
AMONIACZKI

nę. Gorącą masę wlewamy do wysokiego naczynia,
umieszczamy w chłodnym miejscu, aby ser zastygł.

25 dag mąki, 1/4 szklanki kwaśnej gęstej
śmietany, 0,5 kostki masła, 1/2 łyżeczki amoniaku, cukier waniliowy, 15 dag cukru, 3 żółtka lub 1 całe jajko

Do miski lub na stolnicę wysypać mąkę, dodać posiekane zimne masło, cukier waniliowy, śmietanę
z amoniakiem oraz cukier. Zagnieść kruche ciasto,
siekając składniki nożem lub mieszadłem miksera
lub rozetrzeć palcami, aż powstanie drobna kruszonka. Następnie dodać żółtka lub jajko i zagnieść na
jednolite ciasto, łącząc składniki w kulę. Ciasto rozwałkować na grubość ok. pół centymetra i wykrawać
ciasteczka foremkami. Piec w piekarniku ok. 20 minut
w temperaturze do 180oC.

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezianeczki”

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich w Szerzawach

z Brzezia
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2,5 kg kaszanki, 1 kg kiszonej kapusty, 1/2 kg cebuli, 1 kg mąki, ciepła woda, 1 jajko, olej, sól, pieprz

Kapustę ugotować do miękkości. Po wystygnięciu

oleju i soli. Po rozwałkowaniu wykroić z ciasta kółka,

odcisnąć nadmiar wody, a następnie przekręcić przez

wypełnić farszem i zlepić pierogi. Wrzucać pierogi do

maszynkę. Pokroić drobno cebulę i dusić pod przykry-

wrzącej, osolonej wody. Gotować do momentu wypły-

ciem, aż się zeszkli. Dodać do niej pokrojoną w plastry

nięcia wszystkich na powierzchnię. Wyjmować z wody

obraną z osłonki kaszankę i razem zasmażać przez

łyżką cedzakową. Pierogi można podawać prosto

około 10 min na średnim ogniu. Po wystygnięciu wy-

z wody okraszone skwarkami i cebulką lub podpieczo-

mieszać z kapustą. Dodać przyprawy według uznania.

ne na oleju na złoty kolor.

Zagnieść ciasto, dodając ciepłą wodę, jajko, trochę

PRZEPIS PODAŁO:
Koło Gospodyń Wiejskich „Brzezianeczki” z Brzezia
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PIEROGI Z KASZANKĄ I KAPUSTĄ

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

FARSZ Z KASZY HRECZANEJ
(GRYCZANEJ) PRAŻONEJ
Kasza gryczana prażona, suszone prawdziwki, podroby wieprzowe, 1 marchewka, 1 pietruszka,
1 por, 1 seler, 1 cała kapusta kwaszona, pieprz czarny i ziołowy, sól, lubczyk
Kaszę gryczaną uprażoną ugotować na sypko w małej

odcisnąć i posiekać na grubo. Produkty połączyć ze

ilości wody. Suszone prawdziwki ugotować. Podroby

sobą i przyprawić do smaku solą, ziołami i pieprzem.

wieprzowe ugotować z warzywami i lubczykiem. Na-

Farsz stosuje się jako nadzienie do pierogów, gołąb-

stępnie ugotowane grzyby i podroby zmielić. Kapustę

ków, krokietów, do ciasta drożdżowego lub łazanek.

kwaszoną ugotować bez odlewania wody. Następnie

PRZEPIS PODAŁO:
Gospodarstwo agroturystyczne „Małyszyński zakątek” w Małyszynie Dolnym

Palone (lub nie) nasiona gryki dają smaczną zdrową kaszę, która odgrywała w staropolskiej kuchni ważną rolę.
Kasza hreczana i grzyby stanowią atrakcyjny dodatek
do wielu potraw mięsnych. Znaną staropolską potrawą
są gołąbki przyrządzone z kaszy gryczanej i grzybów za-

winięte w liście kapusty. O specyficznym smaku gołąbków decyduje farsz wykonany na bazie kaszy prażonej.
Na wsiach farsz przygotowuje się najczęściej z kaszy
gryczanej jedynie zaparzonej. Oprócz grzybów do farszu
dodaje się mięso, przysmażoną cebulę i pieprz.
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Ciasto: 25 dag masła, 300 ml miodu wielokwiatowego, 4 jajka, 1 kg mąki, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 szklanka cukru pudru
Masa jabłkowa: 1 kg jabłek (najlepiej Szara Reneta lub Antonówka), 1 galaretka w proszku, 2 łyżki
masła
Masa śmietanowa: 1/2 l słodkiej śmietany, utarty słodki twarożek, cukier puder do smaku
Masa kajmakowa: 15 dag cukru, 5 dag masła, 1/2 l śmietany kremówki (30% lub 36%)
Dodatki: powidła śliwkowe, migdały
Masło posiekać z mąką, sodą i cukrem, dodać jaj-

większy palnik i ustawić największy ogień i odparować,

ka i miód. Wyrobić ciasto, podzielić na 4 części,

cały czas mieszając. Śmietana szybko zacznie się goto-

z każdej uformować placek. Każdy z placków piec

wać. Jeśli gotująca się śmietana zbliży się za bardzo do

osobno w temperaturze 180 C℃ przez 30 minut. Jabłka

krawędzi naszej patelni, to na chwilę zmniejszyć ogień.

obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Podsmażyć

Gotować ok. 7-8 minut, ściągnąć patelnię z ognia, gdy

na maśle, dodać galaretkę. Śmietanę ubić z cukrem pu-

całość jest jeszcze dość płynna. Po zdjęciu z palnika

drem na sztywno, dodać twarożek i delikatnie wymie-

mieszać masę przez kolejne 7-8 minut. W tym czasie

szać. Na dużą patelnię z nieprzywierającą powłoką (im

kajmak stanie się mniej płynny i nieco się przestudzi.

większa patelnia, tym szybciej kajmak będzie gęstniał)

Mieszanie jest ważne, aby kajmak się nie zwarzył (aby

ustawioną na najmniejszy palnik i średni ogień wrzu-

tłuszcz nie oddzielił się od masy) i miał odpowiednią

cić masło i cukier. Mieszać co parę minut, aby cukier

strukturę i konsystencję. Gdy kajmak jest już gotowy,

się nie przypalił. Po ok. 15-20 minutach cukier powinien

można polewać nim ciasta.

się całkowicie rozpuścić i skarmelizować. Do rozpusz-

Przekładać ciasto w kolejności: placek, masa jabłkowa,

czonego cukru wlać pół litra śmietany kremówki, inten-

placek, masa śmietanowa, placek, powidła śliwkowe,

sywnie przy tym mieszając. Patelnię przestawić na naj-

placek, masa kajmakowa.

o

PRZEPIS PODAŁ:
Rafał Zacharski z Pasieki „Dobra pszczoła” w Małyszynie Dolnym
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CZTEROWARSTWOWY MIODEK

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

PIERÓG PIECZONY Z KASZĄ
GRYCZANĄ
Ciasto: 1 kg mąki, ciepła woda, 1 margaryna lub kostka masła, 1 jajko, sól
Farsz: 2 kg kaszy gryczanej, 2 kg kapusty kiszonej, skwarki z boczku lub słoniny, cebula
Kiszoną kapustę ugotować do miękkości, wystudzić,

go naczynia, np. miski lub większego garnka. Nałożyć

odcisnąć i posiekać. Następnie dodać do niej ugo-

farsz, zlepić brzegi i włożyć do pieca chlebowego na

towaną na sypko kaszę. Na patelni przesmażyć po-

sztorc, krawędzią zlepienia do góry. Boki posmarować

krojoną w drobną kostkę słoninę z posiekaną drobno

rozbełtanym jajkiem. Piec do momentu, aż ciasto bę-

cebulą, dodać do kapusty z kaszą i wszystko razem

dzie miało złocisty kolor. Można także formować małe

dobrze wymieszać. Z mąki, wody, margaryny/masła

pierogi i upiec je w piekarniku. Z jednej porcji wycho-

i jajka należy zagnieść ciasto. Rozwałkować i wykroić

dzi ok. 40 małych pierogów.

kółka. Do wykrajania kółek z ciasta trzeba użyć duże-

PRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie „Kuźnia Arcydzieł” z Osin
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20 dag kaszy gryczanej, 15 dag kapusty kiszonej, 10-15 dag suszonych grzybów, 1-2 cebule,
6-8 łyżek oleju rzepakowego, 1 główka kapusty kiszonej w całości

Kaszę ugotować na sypko. Ugotować grzyby. Ugo-

i pieprzem. Tak przygotowany farsz zawijać w liście

tować kiszoną kapustę, odcisnąć i drobno posiekać.

kiszonej kapusty (jak gołąbki). Ułożyć ściśle w gęsiar-

Na oleju zeszklić pokrojoną w drobną kostkę cebulę,

ce. Dusić w wywarze z grzybów z dodatkiem 4-5 łyżek

dodać posiekane ugotowane grzyby. Dusić około 5 mi-

oleju rzepakowego około 30 minut. Podawać gorące

nut. Wszystkie składniki wymieszać i doprawić solą

z sosem pomidorowym lub czosnkowym.

PRZEPIS PODAŁA:
Wiesława Adamczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Ratajach

Wieś Rataje położona jest w gminie Wąchock wśród lasów Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, pełnych
borowików i podgrzybków. Leśne grzyby z okolicznych
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lasów to baza do wielu potraw i dań. W połączeniu
z produktami z własnych gospodarstw wzbogacają po
dziś jadłospis mieszkańców Rataj.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

BĄDZIOŁY

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

FARSZ Z ZAKWASZANYCH
ZIEMNIAKÓW
Ziemniaki (najlepiej stare ziemniaki, mogą być nawet przemarznięte), cebula, boczek lub słonina,
serwatka mleka krowiego, przyprawy: sól, pieprz, pieprz ziołowy
Ziemniaki dobrze umyć i wydłubać oczka, nie obierać.

niaki ugotować w słonej wodzie i odcedzić. Słoninę

Poszatkować tasakiem na drobną kostkę i zalać ser-

lub boczek pokroić w kostkę i podsmażyć z cebulą.

watką z mleka krowiego na całą noc (serwatka musi

Dodać do ugotowanych wcześniej ziemniaków, do-

zakryć ziemniaki). Rano odcedzić serwatkę, a ziem-

prawić pieprzem i solą do smaku.
PRZEPIS PODAŁO:
Stowarzyszenie „Kuźnia Arcydzieł” z Osin

Farsz z zakwaszanych ziemniaków, zwany również
kapustą z ziemniaków, jest produktem znanym w Osinach, jak i okolicznych przysiółkach. Na słabych ziemiach sadzono głównie ziemniaki, a w każdym gospodarstwie była krowa żywicielka dostarczająca mleko.
Z mleka pozyskiwano śmietanę, robiono masło, ser. Gdy
rozpoczynał się przednówek z zapasów w spiżarniach

zostawały tylko stare, często już przemrożone, ziemniaki. Każdy produkt starano się wykorzystać, aby przeczekać najgorszy czas. I tak w obliczu głodu zaczęto
stare ziemniaki zakwaszać serwatką uzyskaną po wyrobie sera i wykorzystywać do robienia tzw. „kapusty
z ziemniaków”. Farsz wzbogacano w zależności od zasobów spiżarni, dodając okrasę z boczku, cebulę lub grzyby.
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1/2 l miodu spadziowego, 1,5 szklanki cukru, 25 dag smalcu, 1 kg mąki pszennej, 4 jajka, 3 łyżeczki
sody oczyszczonej, 1/2 szklanki zimnego mleka, 1/2 łyżeczki soli, przyprawy do piernika (cynamon,
imbir, zmielone goździki)

Miód, cukier i smalec podgrzać do rozpuszczenia. Masę

3 części, rozwałkować i upiec, każdy placek osobno

odstawić, aby ostygła. Do letniej masy dodać mąkę, jaj-

w temperaturze 180°C. Po 2-3 dniach przełożyć powi-

ka, rozpuszczoną w połowie szklanki mleka sodę, sól

dłami śliwkowymi i posypać cukrem pudrem. Zaraz po

i przyprawy do piernika. Składniki powoli wymieszać

upieczeniu placki są dość twarde, ale po kilku dniach

ręką, a następnie wyrobić. Ciasto włożyć do garnka,

skruszeją. Przed przełożeniem można poszczególne

przykryć ściereczką i wynieść w chłodne miejsce. Po

placki posmarować przegotowaną wodą, wówczas

minimum dwóch tygodniach ciasto przenieść do cie-

szybciej zmiękną.

płego miejsca. Następnego dnia podzielić ciasto na

PRZEPIS PODAŁ:
Sławomir Surdy z Pasieki „Mirsa” w Mircu
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STARY PIERNIK MIKOŁAJOWEJ
Z MIRCA
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ZOSINE KASZOKI
30 dag kaszy jaglanej (najlepsza Gierczycka), 3 jajka, 10-15 dag grzybów suszonych (najlepiej
borowiki), 2 cebule, sól, pieprz, olej rzepakowy do smażenia
Kaszę ugotować na sypko. Połowę kaszy zmielić w ma-

olej i smażyć kotlety na złoto-brązowy kolor. Można też

szynce lub blenderem. Grzyby namoczyć, ugotować

piec kotlety w piekarniku nagrzanym do 1800C przez

i pokroić w drobną kostkę. Cebulę również pokroić

20 minut, ale wtedy do masy należy dodać od 2 do

w drobną kostkę, zeszklić na oleju, a następnie dodać

3 łyżek oleju. Podawać z surówką z kapusty kiszonej

grzyby. Dusić około 5 minut. Grzyby z cebulą, jajka, sól

lub ogórkami kiszonymi. Można też podawać z sosem

i pieprz dodać do kaszy i wyrobić masę. Formować

grzybowym lub pomidorowym.

nieduże kotlety, obtoczyć w bułce. Na patelni rozgrzać

PRZEPIS PODAŁA:
Wiesława Adamczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Ratajach

Do przygotowania potrawy wykorzystywano produkty
dostępne w gospodarstwie. Kaszę jaglaną pozyskiwano
z prosa uprawianego dawniej przez każdą gospodynię,
warzywa z ogródków przydomowych, jajka od kur

z własnego chowu. „Zosine Kaszoki” to potrawa tradycyjna, która zaistniała w wielu konkursach np. „Świętokrzyska potrawa Świąteczna” czy „Polska Wieś smakuje”.
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KOPYTKA
ZIEMNIACZANO-BURACZANE
1 kg ziemniaków, 2 buraki, ok. 2 szklanek mąki
pszennej, 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej,
2-3 jajka, szczypta soli

i piec przez ok. 60-70 min. Następnie ziemniaki i buraki utłuc na jednolitą masę. Dodać jajka, makę i wyrobić ciasto. Formować długie rulony, spłaszczyć lekko widelcem, pociąć na niewielkie kawałki. Ugotować
w osolonej wodzie.
Kopytka można podawać z mizerią z zielonej pietruszki
na bloku dyniowym.
Blok dyniowy: dynię obrać, pokroić na plastry (bloki),
natrzeć solą, przeciśniętym czosnkiem, pokropić octem
i oliwą. Marynować przez 12 godzin, a następnie upiec
na blaszce.
Mizeria z pietruszki: nać pietruszki i garść migdałów
posiekać, skropić sokiem z cytryny. 2 ząbki czosnku i korzeń chrzanu zetrzeć bezpośrednio na mizerię, dodać
sól, pieprz i 2 łyżki oliwy z oliwek, wymieszać i odstawić
na kilka godzin do lodówki.

PRZEPIS PODAŁA:
Monika Barańska ze Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” z Brodów

Ziemniaki, buraki i dynia, popularnie zwana banią,
to powszechnie uprawiane warzywa w dorzeczu rzeki
Kamiennej. Warzywa te były od zawsze podstawą wyżywienia. Dawniej gospodynie korzystały z nich przez
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cały rok, ale najczęściej w okresie od jesieni do wiosny.
Z warzyw tych tworzono różne potrawy, proste, smaczne i efektowne, które dziś stanowią kulinarną inspirację
do tworzenia nowych kompozycji smakowych.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA R A C H O W I C K I E G O

Ziemniaki ugotować. Buraki wstawić do piekarnika

Sad śliwkowy
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Śliwka szydłowska

POWIAT

STASZOWSKI

Średniowieczne mury obronne w Szydłowie
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BROWAR POPIEL W KUROZWĘKACH
Kurozwęki znane są wszystkim z zespołu pałacowo-

Warto podkreślić, że piwo Pan Paweł zostało laure-

-parkowego, hodowli koni arabskich i pierwszego

atem prestiżowej nagrody Perła 2021, przyznawanej

w Polsce stada bizonów oraz bydła Hecka, będące-

przez krajową kapitułę ogólnopolskiego konkursu „Na-

go wynikiem prac nad odtworzeniem wymarłych tu-

sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” dla wy-

rów. Nowością w ofercie jest własny browar otwarty

jątkowych produktów tradycyjnych.

9 grudnia 2018 r. Browar Popiel jest pierwszym w województwie świętokrzyskim browarem restauracyjnym. Warzeniem piwa zajęła się rodzina Popielów,
a w szczególności dwaj bracia Michael i Andrew. Serwowane tutaj piwa wytwarzane są na oczach gości.
Noszą one nazwy: Pan Paweł, Złoto Kurozwęk, Biały Bizon, Piwo Czas, Sarmata, Czarne Orły, Hibiskus, a także
piwo konopne Kannabinoid.
Tradycje warzenia piwa w Kurozwękach sięgają
XIV wieku. Tutejsze piwa są pełne walorów zapachowych, smakowych oraz wartości odżywczych. Browar
Popiel powstał, by każdy mógł spróbować prawdziwego, naturalnego, niepasteryzowanego i niefiltrowanego piwa.
Dużą atrakcją dla gości są serwowane potrawy z mięsem bizona z tutejszej hodowli, jak burgery czy pizza.
Można również zakupić smalec Apacza z bizonem,
a także pasztet z bizonem.
Browar Popiel za stworzenie swej marki został laureatem XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na
sukces”.
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KOZIE FRYKASY – GOSPODARSTWO
KATARZYNY I MACIEJA DYBOWSKICH,
SŁUPIEC, GM. ŁUBNICE
kowe świeże – „świeżaki” z dodatkiem czarnuszki, ko-

stu hektarach łąk i pastwisk w niewielkiej miejscowości

zieradki, czosnku niedźwiedziego, orzechów włoskich,

Słupiec, nad rzeką Wisłą. Zajmują się hodowlą kóz oraz

suszonych pomidorów, bazylii i żurawiny. Ofertę wzbo-

produkcją mleka, a także wytwarzaniem przetworów

gacają również sery długo dojrzewające (nawet 2 lata)

z mleka koziego. Ich stado liczy 70 matek i stale się

i parmezan, typu gouda oraz sery pleśniowe, a także

powiększa. Hodują kozy rasy alpejskiej (dające słod-

sery wędzone we własnej wędzarni. Sery produko-

kie mleko) i mieszanej. Mają też dwa capy rasy anglo-

wane są na bieżąco, najczęściej 2 razy dziennie. Na

nubijskiej. Kozy utrzymywane są w koziarni na głębo-

1 kg sera potrzeba 10 l mleka, a ich kozy dają średnio

kiej ściółce, jednak większą część roku zwierzęta te

2-3 l dziennie, stąd wysoka cena tych produktów.

spędzają na łące, zaś w okresie zimowym korzystają

Sery państwa Dybowskich można zakupić w każdą

z wybiegu. Dojenie odbywa się 2 razy dziennie przy

sobotę i środę na Targu Pietruszkowym w Krakowie

użyciu dojarki mechanicznej 4-stanowiskowej. Pan Ma-

na Pogórzu. Mają również zawarte umowy sprzedaży

ciej odpowiada za hodowlę kóz i pozyskiwanie mleka,

z różnymi sklepami stacjonarnymi, a także sprzedają

a pani Katarzyna zajmuje się wyrobem serów z różnymi

swoje sery przez sklepy internetowe. Sery przez nich

dodatkami. Inspiracją do prowadzenia tego kierunku

produkowane cieszą się uznaniem wśród klientów, ich

gospodarstwa była mama pana Macieja, która zawsze

bundz wędzony zajął I miejsce w kategorii serów wę-

hodowała kozy i przerabiała mleko na potrzeby własnej

dzonych w 2014 r. podczas konkursu w Sandomierzu

rodziny. Gospodarstwo państwa Dybowskich objęte

w czasie festiwalu Czas dobrego sera (obecnie Czas

jest systemem rolnictwa ekologicznego od 2006 r. Wy-

dobrego sera i wina).

mogi, jakie muszą spełniać w tego typu produkcji, są tu

Gospodarstwo Katarzyny i Macieja Dybowskich zo-

jakby naturalne, gdyż życie w zgodzie z naturą to ich

stało najlepszym ekologicznym gospodarstwem to-

codzienność. Kozy żywią się tym, co rodzi nadwiślań-

warowym w woj. świętokrzyskim w 2020 r. podczas

ska ziemia, a konsumenci mogą cieszyć się jedynym

konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

w swoim rodzaju wspaniałym smakiem oraz aromatem

Dybowscy bardzo aktywnie włączyli się w działanie

ich mleka, czy serów.

na rzecz upowszechniania zasad rolnictwa ekologicz-

W myśl dyrektywy unijnej o dobrostanie zwierząt, każ-

nego i bardzo chętnie dzielą się swym doświadcze-

dy hodowca musi dbać o dobre samopoczucie ho-

niem hodowlanym i przetwórczym z innymi rolnikami,

dowanych zwierząt. „Kozie frykasy” osiągnęły w tym

którzy chcą poszerzyć swą wiedzę w tym zakresie.

aspekcie chyba najwyższy poziom. Otóż pan Maciej,

Państwo Dybowscy połączyli tradycję z innowacyjnym

który jest trębaczem i często u nich w domu gości mu-

przetwórstwem surowców we własnym gospodar-

zyka klasyczna, zauważył kiedyś wraz z domownikami,

stwie oraz sprzedażą swoich wyrobów bezpośrednio

że jego kozy również lubią jej słuchać. Dzięki muzy-

klientom. Prowadzą na szeroką skalę promocję swoje-

ce kozy stały się spokojniejsze, zrelaksowane i mniej

go gospodarstwa. Biorą udział w licznych konkursach,

strachliwe, gdy widzą kogoś obcego, co przekłada się

udzielają wywiadów, można również ich znaleźć na

na jakość mleka i sera. Mleko zgodnie z wymogami ba-

Świętokrzyskim e-Bazarku i Facebooku. Ich aktywność

dane jest co 2 miesiące, a ser raz w roku.

i działania przyniosły bardzo dobre efekty i mogą być

Państwo Dybowscy produkują sery w ramach Rolnicze-

przykładem, jak w obecnych czasach prowadzić go-

go Handlu Detalicznego. Wytwarzają sery podpuszcz-

spodarstwo.
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Katarzyna i Maciej Dybowscy gospodarują na kilkuna-
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„MANUFAKTURA ANETY”
GOSPODARSTWO SADOWNICZE
A.K. GROCHOWSCY
Aneta i Krzysztof Grochowscy prowadzą gospodarstwo

Przetwórstwo i dogodne przepisy do sprzedaży przez

sadownicze w Woli Żyznej w gminie Szydłów. Pani

rolników od zawsze interesowały Panią Anetę, bo ni-

Aneta zajmuje się również przetwórstwem własnych

gdy nie mogła się pogodzić z tym, że ciężka praca

owoców i sprzedażą w ramach Rolniczego Handlu De-

sadownika nie była tak wynagradzana jak przedsię-

talicznego (RHD).

biorców pośredników, którzy ponosili niewielkie na-

Państwo Grochowscy zajęli się sadownictwem po-

kłady pracy, czasu, pieniędzy i ryzyka, a otrzymywa-

nad trzydzieści lat temu. Rozpoczęli swą przygodę

li dużo większe pieniądze niż producenci. Poza tym

życia od 1,5 ha sadu śliwowego w latach dziewięć-

od zawsze lubiła gotować. Rodzina i znajomi zawsze

dziesiątych XX wieku. Z upływem lat posadzili około

zachwalali jej produkty. Przetwory robiła również jej

20 odmian śliw – od bardzo wcześnie owocujących

babcia i mama. W 2019 r. w gminie Szydłów było

(od połowy lipca: Ruth Gestetter) do bardzo późnych

bardzo duże gradobicie, które zniszczyło im ok. 90%

(owocujących w październiku: Węgierka zwykła).

zbiorów. Smaczne słodkie śliwki, zniszczone gradem

To rynek zweryfikował, które odmiany pozostają w ob-

zaczęła przetwarzać na powidła. Wszyscy wówczas

rocie i które warto nasadzać, a z których należy zre-

patrzyli na panią Anetę ze zdziwieniem, a ona smażyła

zygnować. W gospodarstwie uprawianych jest siedem

powidła, częstowała nimi znajomych i znajomych zna-

odmian śliw: Cacanska Rana, Cacanska Lepotica, Mie-

jomych. Potem zaczęli pytać, czy mogą kupić te prze-

szaniec (Amers), Record, President, Tophit, Węgierka

twory. I tak się zaczęło!

zwykła.

RHD to dobra sposobność, by dorobić w gospodar-

Obecnie gospodarują na 18 ha. Uprawiają głównie śli-

stwie. Największą trudnością dla pani Anety jest to, by

wy, jabłonie, a od niedawna borówkę amerykańską.

pogodzić czas pracy przy zbiorze owoców, przetwa-

Posiadają również niewielkie ilości innych upraw jak

rzaniu ich i sprzedaży. Zwyczajnie brakuje rąk do pracy.

rabarbar, truskawki, wiśnie.

Państwo Grochowscy produkują śliwki deserowe,

Państwo Grochowscy twierdzą, że śliwy w kuchni dają

jabłka, borówki, soki, powidła, konfitury, dżemy, musy,

bardzo dużo możliwości. Można je jeść na śniadanie,

kompoty, susz. W miarę możliwości czasowych stara-

obiad i kolację w wielu postaciach: powideł, dżemów,

ją się wprowadzać nowe produkty w swoim sklepie,

soków, kompotów, deserów, ciast, dodatków do sosów,

by klient był zadowolony i zawsze znalazł coś innego

czy zup. Są też doskonałym dodatkiem do mięs i bi-

i zdrowego.

gosu.

Reklama w gospodarstwie państwa Grochowskich dopiero raczkuje i czeka na swój rozwój, ale ogłoszenia
o swej ofercie zamieszczają na banerach i w Internecie. Mieli też swój epizod w TV w programie „Pytanie na śniadanie”, jednak najbardziej trafioną reklamą
wg pani Anety są zadowoleni klienci. Swoje produkty
sprzedają w altance w sadzie, przy głównej drodze
Kielce – Staszów, w sklepiku we własnym gospodarstwie Wola Żyzna 78, jak również poprzez jarmarki i kiermasze oraz promując się na Świętokrzyskim
e-Bazarku. Największą satysfakcję daje zadowolenie
klienta i to, że wraca chwaląc produkty za ich prostotę
i niepowtarzalny smak. Produkty państwa Grochowskich zdobyły uznanie klientów, a ich konfitura „Rabarbar z miodem” została wyróżniona w konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w 2021 roku.
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PURPLE VALLEY SP. Z O.O.
AGNIESZKA WIERZBICKA BAXTER
Gmina Szydłów to niekwestionowana stolica śliwki
hektarów sadów śliwkowych, zaś dogodne warunki klimatyczno-glebowe, a zarazem wysoka kultura prowa
dzenia sadów powoduje, iż owoce z Szydłowa cieszą
się uznaniem i dużym popytem wśród klientów. Warto dodać, że rocznie w gminie Szydłów produkuje się
około 20 tysięcy ton śliwek, co stanowi niemal 20 procent produkcji śliwek w Polsce.
Wokół zabytkowego średniowiecznego Szydłowa rozciąga się zapierający dech w piersiach widok malowniczych sadów przepełnionych kolorem purpury. Stąd
nazwa marki – Purple Valley, którą stworzyła Agnieszka
Wierzbicka Baxter wraz z mężem. Prowadzą oni dynamicznie rozwijającą się rodzinną firmę w Szydłowie,
podkreślając jednocześnie, że są kolejnym pokoleniem sadowników, bo uprawą śliw zajmowali się w ich
rodzinie już pradziadkowie. Z wielkiej pasji i lokalnego
patriotyzmu stworzyli Szydłowiankę®, śliwkę w czekoladzie, aby jak sami mówią rozesłać ją w świat z zaproszeniem do odwiedzenia pięknego, magicznego
Szydłowa.
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Szydłowianka® jest symbolem Szydłowa, który łączy

lizowanym w centrum Szydłowa (Stary Ratusz, ul. Ry-

historię i współczesność. Stanowi idealne połączenie

nek 21, 28-200 Staszów).

śliwki i czekolady, zachwycając podniebienia sma-

Warto podkreślić, że państwo Baxterowie jako pierwsi na

koszy na całym świecie. Państwo Baxterowie tworzą

ziemi szydłowskiej poddali się certyfikacji i mogą ozna-

wciąż kolejne produkty na bazie śliwki, jak chociażby

czać swe produkty europejską nazwą Chronione Ozna-

Ketchup Szydłowski śliwkowy, Krówkę Szydłowską ze

czenie Geograficzne. Szydłowianka® – śliwka w cze-

śliwką suszoną, Śliwkę Szydłowska w czerwonym i bia-

koladzie otrzymała w 2021 r prestiżową nagrodę „Perła

łym winie oraz Śliwkę Szydłowską w oliwie z ziołami.

2021” dla wyjątkowego produktu tradycyjnego, przyzna-

Wszystkie te i inne produkty pochodzące od lokalnych

waną przez krajową kapitułę ogólnopolskiego konkursu

wytwórców można zakupić w butiku śliwkowym zloka-

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
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w Polsce. Na jej terenie znajduje się blisko 2 tysiące

CIASTO
DROŻDŻOWE
ZE ŚLIWKĄ

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA S Z O W S K I E G O

Ciasto: 4 jajka, 1 szklanka mleka, 1/2 szklanki oleju, 3/4 szklanki cukru, 5 dag drożdży,
3 szklanki mąki, 1/2 kg śliw (mogą być mrożone)
Cukier włożyć do miski, wlać olej i mleko. NIE MIESZAĆ!
Dodać pokruszone drożdże i rozkłócone jajka.
Wszystko przykryć ściereczką kuchenną i odstawić
na całą noc. Następnego dnia do miski wsypać przesianą mąkę i wymieszać wszystko drewnianą łyżką.
Jeśli ciasto jest za rzadkie, dosypać więcej mąki, po
czym wyłożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Na cieście ułożyć śliwki i posypać kruszonką.
Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C.
Piec ok. 50 minut.
Pod koniec pieczenia ciasto można przykryć papierem, żeby kruszonka się nie przypaliła.
Kruszonka:
4 łyżki cukru pudru i tyle samo masła, 8 łyżek mąki.
Do miski wsypać mąkę, cukier i dodać tłuszcz. Połączyć składniki i posypać ciasto.

PRZEPIS PODAŁA:
Katarzyna Kałandyk ze Stowarzyszenia KGW w Rudkach

W gminie Szydłów znajduje się ok. 2 tys. ha sadów (dane
wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.), w 80-procentach śliwowych. Szydłów to niepodważalna stolica
polskiej śliwki. Dogodne warunki klimatyczno-glebowe,
specyficzny mikroklimat Pogórza Szydłowskiego oraz
wysoka kultura prowadzenia sadów sprawiły, że śliwki
z Szydłowa cieszą się uznaniem nie tyko w Polsce, ale
także za granicą.
Oprócz śliwek surowych sadownicy oferują lokalny produkt, jakim jest suszona śliwka szydłowska. Suszenie śliwek z jednoczesnym wędzeniem odbywa się na tzw. la-

skach. Metoda ta pozostaje niezmieniona od wielu pokoleń.
Do produkcji śliwki suszonej wykorzystuje się wyłącznie
owoce odmian śliwy domowej (łac. Prunus domestica).
29 października 2010 r. Komisja Europejska wpisała
śliwkę szydłowską suszoną do rejestru produktów rolnych
objętych ochroną na obszarze Unii Europejskiej. Produkt z Szydłowa został wpisany do rejestru Chronionych
Oznaczeń Geograficznych.
To właśnie m.in. koła gospodyń wiejskich przyczyniają
się do przekazywania z pokolenia na pokolenie dawnych
receptur oraz pielęgnowania ich w pamięci mieszkańców.
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1/2 kg ziemniaków ugotowanych i rozgniecionych praską, 10-15 dag mąki, śliwki węgierki (mogą
być mrożone), 1 jajko, cynamon, cukier puder, sól
Do polania: 6 łyżek bułki tartej, 6 łyżek masła

Ziemniaki obrać, ugotować w lekko osolonej wodzie.

żeczki cukru pudru. Dokładnie zlepić brzegi i uformo-

Następnie odcedzić, rozgnieść praską i wystudzić.

wać kształtną kulkę. Najlepiej, by ciasto wokół śliwki

Śliwki umyć, nadkroić i usunąć pestki, tak aby połów-

było jak najcieńsze. Odkładać na oprószoną mąką stol-

ki pozostały złączone. Ostudzone ziemniaki wyłożyć

nicę lub talerz. Następnie zagotować dużą ilość wody,

na mąkę, dodać jajko, posolić i powoli łączyć składni-

lekko ją posolić. Wrzucać knedle. Gdy woda ponownie

ki w jednolite ciasto. W razie potrzeby oprószyć ręce

się zagotuje, zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez

mąką. Jeśli będzie potrzeba, można dodać troszkę

ok. 5 minut, licząc od czasu wypłynięcia knedli na po-

mąki do ciasta, ale należy pamiętać, że im mniej mąki,

wierzchnię.

tym knedle będą delikatniejsze, bardziej miękkie.

Wyjąć łyżką cedzakową i ułożyć na talerzach. Przed

Oprószonymi mąką dłońmi formować kulki wielkości

podaniem zlać wodę z talerzy.

orzecha włoskiego, mocno je rozpłaszczyć na dłoni na

Bułkę tartą zrumienić na suchej patelni, dodać masło.

cienki placuszek. Na środku należy umieścić śliwkę.

Roztopić i wymieszać. Polać po knedlach.

W środek śliwki wsypać szczyptę cynamonu i 1/4 ły-

PRZEPIS PODAŁA:
Katarzyna Kałandyk ze Stowarzyszenia KGW w Rudkach
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KNEDLE ZE ŚLIWKAMI
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RYTWIAŃSKI KARP W GALARECIE
Kilogramowy karp, 80 dag suszonych śliwek szydłowskich bez pestek, 50 dag rodzynek, 5 średnich cebul, 3 szklanki wody, 5 ziarenek ziela angielskiego, 2 listki laurowe, 1 pęczek włoszczyzny
bez kapusty (2 marchewki, 2 pietruszki, kawałek selera, natka pietruszki), liście laurowe, odrobina białego wina, sól, pieprz, cukier do smaku, małe opakowanie żelatyny, sok z cytryny do smaku
Przygotowanie rytwiańskiego karpia w galarecie roz-

do wywaru i gotować przez 20 minut na bardzo wol-

poczyna się od dokładnego oczyszczenia i umycia

nym ogniu. Po wystudzeniu wyjąć i usunąć delikatnie

ryby. Następnie tuszkę karpia należy lekko posolić, na-

ości. Śliwki i rodzynki namoczyć w ciepłej wodzie. Rybę

trzeć przeprawami i pozostawić w chłodnym miejscu

ułożyć na głębokim półmisku, udekorować – między

do następnego dnia. Cebulę obrać, pokroić w grube

dzwonka włożyć śliwki i rodzynki. Żelatynę namoczyć

kawałki i zalać wrzącą, osoloną wodą. Do wody z cebu-

w zimnej wodzie. Wywar z ryby zagotować, dodać

lą dodać przyprawy oraz oczyszczone warzywa (mar-

namoczoną żelatynę i mieszać do rozpuszczenia. Nie

chew, seler, pietruszka) i wszystko razem gotować na

gotować. Przecedzić przez drobne sitko i zalać karpia

wolnym ogniu. Pokrojonego w dzwonka karpia włożyć

tężejącą galaretą. Udekorować wg uznania.
PRZEPIS PODAŁA:
Irena Pogorzelska ze Święcicy

Gmina Rytwiany usytuowana jest pośród olbrzymiego kompleksu leśnego stanowiącego ok. 50% ogólnej
powierzchni, zaś w zachodniej części rozwidlenia
rzeki Czarnej rozciągają się ogromne tradycyjne stawy rybne przegrodzone bujną roślinnością (Natura 2000). Hodowla karpia na tym terenie ugruntowana jest ponad 100-letnią tradycją. Stawy rybne
w gminie Rytwiany obejmują łącznie około 180 hekta-

rów. Na bazie tej ryby przygotowywano przeróżne potrawy, a przepisy na nie rozpowszechniane są obecnie
przez koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. Popularną potrawą z tego regionu jest właśnie karp rytwiański w galarecie.
Rytwiański karp z tutejszych stawów hodowlanych
został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych
woj. świętokrzyskiego w 2016 r.
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Ryba, cebula, świeże maślaki (poza sezonem mogą być pieczarki ekologiczne), sól, pieprz, jajka,
cytryna, mąka, masło do smażenia, ser

Rybę myjemy, patroszymy, odcinamy głowę i płetwy.

udusić z dodatkiem soli i pieprzu. W osobnym naczy-

Po odcięciu płetw i głowy przeciąć rybę na pół, obciąć

niu udusić cebulę. Na półmisku układać warstwami

brzegi, oddzielić mięso od skóry. Filety skropić sokiem

grzyby, cebulę i rybę. Powtórzyć warstwę grzybów

z wyciśniętej cytryny, odstawić na 10 minut. Po tym

i cebuli. Po wierzchu posypać serem żółtym startym na

czasie posolić, popieprzyć, panierować w jajku i mące,

tarce. Włożyć do nagrzanego na 1800C piekarnika na

następnie usmażyć na maśle. Maślaki lub pieczarki

10 minut, aby ser się roztopił.

PRZEPIS PODAŁA:
Tatiana Wojtas z Koła Gospodyń Wiejskich w Potoku

Wieś Potok słynie z lasów, w których jest bardzo dużo
grzybów maślaków, dlatego są one często składnikami
dań. Przepis ten jest wykorzystywany z pokolenia na po-
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kolenie. W miejscowości są też stawy, z których można
łowić ryby.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA S Z O W S K I E G O

RYBA W MAŚLAKACH

POWIDŁA
ŚLIWKOWE

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA S Z O W S K I E G O

2 kg zwykłej węgierki dobrze dojrzałej, tzn.
o ciemnoniebieskiej skórce z żółtopomarańczowym miąższem. Jest to bardzo ważne, bo
kolory te świadczą o dojrzałości śliwki. Najlepsze śliwki są oczywiście z Pogórza Szydłowskiego

Śliwki umyć, usunąć pestki i następnie smażyć

PIECZONE
PIEROGI
Z KAPUSTĄ
I GRZYBAMI

przez 3 dni. Pierwszego dnia przez 4 godziny, drugiego dnia – 3 godziny i trzeciego dnia – 1 godzinę.
Smażyć na bardzo małym ogniu, cały czas mieszając, żeby się nie przypaliły. W trzecim dniu przełożyć gorące powidła do umytych i suchych słoików.
Następnie pasteryzować przez 20 minut. Zakrętki do
słoików muszą być nowe!
I mamy smaczne, zdrowe i własne powidła, bez których świąteczny piernik nie istnieje!

Ciasto: 1 kg mąki, 20 dag masła, 1 jajko, 5 dag
drożdży, około 1/4 l letniej wody, 1/4 l śmietany, 1/3 płaskiej łyżeczki soli, 1 łyżka cukru
Farsz: 1 kg kapusty kiszonej, 5 dag grzybów
suszonych, 2 małe cebule, 1 łyżka tartej bułki,
masło do smażenia, sól i pieprz

Z mąki, masła, soli, drożdży (drożdże rozpuścić
w niewielkiej ilości ciepłej wody), cukru, całego jajka
zagnieść ciasto, dodając w trakcie zagniatania śmietanę, by ciasto nie lepiło się do rąk. Tak przygotowaną masę odstawić na około 20 minut do wyrośnięcia.
Grzyby zmielić w maszynce i obsmażyć na maśle
wraz z pokrojoną w kostkę cebulą. Po tym czasie
ciasto rozwałkować, wykrawać kółka i zlepić pierogi.
Następnie ułożyć na blaszce, posmarować roztrzepanym jajkiem i piec około 15 minut w temperaturze
około 1800C .
PRZEPIS PODAŁA:

PRZEPIS PODAŁA:

Anna Borycka z Koła Gospodyń Wiejskich

Aneta Grochowska z Woli Żyznej

Sichowianki
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30 dag świeżego mięsa wieprzowego, 1 średnia główka kapusty, 1 marchew, 3 łyżki oleju,
1 cebula, przyprawy: sól, pieprz
Łazanki: 3 szklanki mąki, jajko, woda
Z mąki i jajka zagnieść ciasto, dodając ewentualnie

nie rozpadała; całość odcedzić. Mięso zmielić w ma-

odrobinę wody. Ciasto rozwałkować na placki, pokro-

szynce. Cebulę i startą marchew przesmażyć na oleju,

ić na małe kwadraty i ugotować w osolonej wodzie

dodać mięso i smażyć około 10-15 minut. Na koniec,

(ok. 3 minut od wypłynięcia), odcedzić. Kapustę pokroić

gdy mięso będzie uduszone, dodać obgotowaną ka-

w drobną kostkę, wrzucić do osolonej, wrzącej wody,

pustę. Makaron wymieszać z mięsem i kapustą. Całość

gotować kilka minut, aby kapusta była miękka, ale się

doprawić wg własnego smaku.
PRZEPIS PODAŁA:
Ewelina Pańczyk-Byczkiewicz, Wysoki Średnie

Gmina Bogoria jest terenem typowo rolniczym, charakteryzuje się uprawą zbóż, buraka cukrowego oraz hodowlą bydła mlecznego. W kuchni lokalnej gospodynie
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przyrządzały potrawy na bazie mąk mielonych w tutejszych młynach z dodatkiem warzyw, głównie marchwi,
cebuli, buraków i kapusty.

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U S TA S Z O W S K I E G O

ŁAZANKI Z MIĘSEM I SŁODKĄ
KAPUSTĄ

142

POWIAT

WŁOSZCZOWSKI

143

PRZYKŁADY INICJATYW INSPIROWANYCH TRADYCJĄ NA TERENIE POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

AGROCHATA LISIA JAMA – SERY
KOZIE Z GOSPODARSTWA
W miejscowości Świdno, należącej do gminy Krasocin,

wane są na wszelkich imprezach typu dożynki gmin-

znajduje się gospodarstwo rolne prowadzone w ra-

ne, powiatowe czy festyny. Państwo Lisowie korzystają

mach Rolniczego Handlu Detalicznego. Mirosława

także z platformy sprzedażowej Świętokrzyski e-Baza-

i Wiesław Lisowie gospodarują na 5 ha ziemi, które sta-

rek, promując produkty wytwarzane w gospodarstwie.

nowią powierzchnię paszową dla hodowli kóz. Państwo

Gospodarstwo znane jest z nazwy: AgroChata Lisia

Lisowie swoją działalność w ramach RHD rozpoczęli

Jama, które można znaleźć również na platformie Fa-

w czerwcu 2018 r., gdy ich hodowla była już wystar-

cebook.

czająco duża. Wtedy postanowili zająć się produkcją
nabiału w celach sprzedażowych. Obecnie stado liczy
19 kóz, z czego 9 to kozy dojne. Cała hodowla znajduje
się pod kontrolą Państwowej Inspekcji Weterynarii.
Mleko produkowane w gospodarstwie przeznaczone
jest do wytwarzania serów twarogowych naturalnych,
serów podpuszczkowych naturalnych oraz z ziołami, jogurtów naturalnych, serków podpuszczkowych
w zalewie z ziołami, serków sałatkowych. Produkty te
są stale dostępne, jednak preferowany jest przez państwa Lisów wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu
złożenia zamówienia. Sery wysyłane są kurierem bądź
dostarczane pod umówiony adres po zebraniu kilku
zamówień na danej trasie. Istnieje także możliwość zakupu produktów bezpośrednio w gospodarstwie.
W gospodarstwie dba się o jakość produktów, kozy
wypasane są na łące, karmione własnym sianem i zbożem, co daje kontrolę nad jakością mleka od samego
początku produkcji. Wyroby z gospodarstwa promo-

PIECZONY
SCHAB
W ZIOŁACH

Na dzień przed pieczeniem schabu natrzeć go mieszanką ziół oraz solą i pieprzem. Położyć na niego po-

OPONKI
ZIEMNIACZANE

krojony w plasterki czosnek i odstawić na 12 godzin do
lodówki. Kolejnego dnia na rozgrzanym oleju obsmażyć schab na złoty kolor. Następnie przełożyć do naczynia żaroodpornego i piec w 180℃oC przez 1 godzinę.

1 kg ugotowanych i jeszcze ciepłych ziemniaków, 1 kg mąki pszennej, 10 dag drożdży,
4 jajka, 1 łyżka spirytusu, 1 szklanka cukru,
cukier waniliowy
Ziemniaki przecisnąć dwa razy przez praskę. Dodać
do nich resztę składników i zagnieść ciasto. Przykryć ściereczką kuchenną i pozostawić na stolnicy
na 30 minut, aby mogło wyrosnąć. Po upływnie tego
czasu z ciasta uformować niewielkie kuleczki, którym
następnie nadać kształt kiełbaski i połączyć końce.
Oponki pozostawić na 20 minut, aby podwoiły swoją objętość. Wyrośnięte kłaść na rozgrzany smalec
i smażyć po 2-3 minuty z każdej strony, do uzyskania
złocistego koloru.

PRZEPIS PODAŁA:
Elżbieta Lubaś z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bieganowa

Dawniej, tuż przed tłustym czwartkiem, w każdym
domu gospodynie smażyły oponki ziemniaczane. Posypane zmielonym cukrem stanowiły rarytas dla wszystkich domowników.
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PRZEPIS PODAŁA:
Dorota Świtała z Knapówki

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

1 kg surowego schabu wieprzowego, 3 ząbki
czosnku, sól, pieprz, zioła (w zależności od
upodobań), 1 łyżeczka ziela angielskiego, 1 łyżeczka kminku mielonego, woda

KAPUSTA
Z GROCHEM
1 kg świeżej kapusty, 1/2 kg grochu, 1/2 kg
ziemniaków, olej, cebula, sól, pieprz, słonina
Groch namoczyć w wodzie w przeddzień przygotowania potrawy. Do garnka włożyć poszatkowaną ka-

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

pustę, podlać niewielką ilością wody i gotować do
miękkości. W drugim garnku wstawić groch i rozgotować go, mieszając od czasu do czasu, aby się nie

ROGALIKI
Z MARMOLADĄ

przypalił. Można rozgnieść go tłuczkiem. Osobno
ugotować ziemniaki i utłuc. Ugotowaną kapustę wymieszać z grochem, doprawić solą i pieprzem, a następnie dodać ugotowane ziemniaki. Na patelnię
wrzucić pokrojoną słoninę i usmażyć. Dodać do garnka z kapustą, wymieszać.

5 dag drożdży, 50 dag mąki pszennej, 1 kostka
masła, 2 łyżki cukru, 2 jajka, 1 szklanka gęstej
śmietany, 2 cukry waniliowe, marmolada
Wszystkie składniki połączyć ze sobą, zagnieść ciasto
i zawinąć je w ściereczkę, po czym na 25 minut włożyć do zimnej wody. Po wyjęciu z wody przełożyć na
stolnicę, obsypać mąką i podzielić na 4 części. Każdą z nich rozwałkować w taki sposób, żeby powstały okrągłe placki, które następnie należy pokroić na
8 trójkątów. Przy szerszym brzegu trójkąta rozłożyć
marmoladę i zwijać w rulon. Rogaliki ułożyć na blasze
wysmarowanej tłuszczem. Włożyć do nagrzanego do
180oC℃ piekarnika. Piec do zrumienienia ok. 20 minut.
PRZEPIS PODAŁA:
Dorota Świtała z Knapówki

Powiat włoszczowski do dziś słynie z wszelakich wypieków na bazie mąki. W powiecie wśród upraw rolniczych
dominowały zboża. Dzięki temu gospodynie miały nieograniczony dostęp do mąki, co ułatwiało im przygotowywanie różnych wypieków. Rogaliki z marmoladą lub
innym nadzieniem pojawiają się na włoszczowskich stołach najczęściej. Jest to wypiek charakteryzujący się prostym przepisem, obejmującym doskonale znane wszystkim
składniki. Rogaliki są bardzo często przygotowywane
przez panie z kół gospodyń wiejskich na różnego typu regionalne spotkania i imprezy.

PRZEPIS PODAŁA:
Elżbieta Lubaś z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bieganowie

Kapusta z grochem jest to danie charakterystyczne dla
gminy Radków położonej w powiecie włoszczowskim.
Danie to króluje na wiejskich stołach do dnia dzisiejszego. Dawniej w każdym gospodarstwie domowym
prowadzony był duży warzywnik, w którym uprawiano kapustę, rzepę oraz inne powszechne warzywa.
Kapusta z grochem do dnia dzisiejszego jest przygotowywana i stanowi często główny posiłek. Jest to danie
smaczne i pożywne.
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Ciasto: 1/2 kostki masła, 1/2 szklanki cukru pudru, 3 żółtka, 1,5 szklanki mąki, 2 łyżki oleju, 2 łyżki
octu, 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa serowa: 1/4 kostki masła, 4 jajka, 1/2 kg sera, 1/2 szklanki cukru, budyń śmietankowy, rodzynki, olejek cytrynowy
Masa makowa: 1/4 kostki masła, 2 łyżki miodu, 3 jajka, 25 dag maku, olejek migdałowy, cukier (ilość
wg uznania)
Mak namoczyć, najlepiej w mleku, po czym przekrę-

ucierać w osobnych naczyniach do momentu uzyska-

cić go dwa razy przez maszynkę do mielenia. Wszyst-

nia jednolitej konsystencji. Osobno ubić białka i delikat-

kie składniki ciasta połączyć i zagniatać do uzyskania

nie wymieszać z masami. Na ciasto wyłożyć najpierw

zwięzłej masy. Na wysmarowaną tłuszczem blachę

masę makową, a następnie masę serową. Ciasto piec

wyłożyć ciasto, rozprowadzając je równomiernie po

w rozgrzanym piekarniku do 180o℃C przez 60 minut.

naczyniu. Składniki na masę serową i masę makową
PRZEPIS PODAŁA:
Elżbieta Lubaś z Koła Gospodyń Wiejskich w Bieganowie

Dawniej kobiety w każdym domu piekły ten słodki przysmak na specjalne okazje, takie jak święta czy wesela.
Dziś również spotkać można to ciasto na wszelkiego ro-
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dzaju imprezach okolicznościowych organizowanych
przez mieszkańców powiatu włoszczowskiego.
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CIASTO KRUCHE MAKOSER

P R Z E P I S Y T R A D Y C YJ N E Z P O W I AT U W Ł O S Z C Z O W S K I E G O

CEBULARZE MAKOWE
Ciasto: 50 dag mąki pszennej, 250 ml mleka, 1 jajko, 1 łyżeczka soli, 6 dag tłuszczu roztopionego
i przestudzonego, 2 dag drożdży świeżych, 1 jajko wymieszane z 1 łyżką wody do posmarowania
Nadzienie: 50 dag cebuli, 3 łyżki maku, 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka soli, szczypta cukru

Cebulę pokroić w ćwierćplasterki, smażyć na oleju do

lić na 12 części. Każdą z nich rozwałkować na kształt

zarumienienia, po czym podlać wodą i dusić do mięk-

placuszków o średnicy 10-12 cm, posmarować jajkiem,

kości. Odstawić do wystygnięcia

a następnie wyłożyć na wszystkie placuszki nadzienie

Wszystkie składniki na ciasto połączyć i wyrobić tak, by

cebulowe i posypać makiem. Przykryć ręczniczkiem

było ono miękkie i elastyczne. Odstawić do wyrośnię-

kuchennym i pozostawić do wyrośnięcia. Piec w tem-

cia na 1,5 godz. Po upływie tego czasu ciasto podzie-

peraturze 180o℃C przez 20-25 minut.
PRZEPIS PODAŁA:
Dorota Świtała z Knapówki

Cebularze to jedna wielu potraw tradycyjnych goszcząca na stołach mieszkańców regionu. Pierwsze wzmianki
dotyczące tego wypieku sięgają XIX stulecia. Potrawa

ta wywodzi się z kuchni żydowskiej i przed II Wojną
Światową znana była jako pletzel.
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Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR)

S
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ieć funkcjonuje w Polsce od 2015 roku, a jej głów-

styczną SIR jest wielopodmiotowa współpraca, która

nym zadaniem jest wzmacnianie transferu wiedzy

jest najbardziej pożądanym modelem sprzyjającym

pomiędzy nauką a praktyka rolniczą, a także wymiana

wdrażaniu innowacji. SIR pozwala na wymianę wiedzy

informacji i dobrych praktyk innowacyjnych w rolnic-

i doświadczeń m.in. pomiędzy rolnikami, przedsiębior-

twie i na obszarach wiejskich. W dużym uproszczeniu

cami, doradcami rolniczymi, jednostkami i instytutami

można powiedzieć, że osiągane jest to za pośrednic-

badawczymi z sektora rolnego. Taka współpraca daje

twem dwóch podstawowych narzędzi – przez realiza-

możliwość podejmowania wspólnych działań i realiza-

cję nieodpłatnych projektów wspierających te zadania

cję projektów, które finalnie pozwolą na rozwój polskiej

oraz tworzenie grup operacyjnych, które wdrażać będą

wsi, sektora rolnego i rolno-spożywczego oraz wzrost

innowacyjne rozwiązania w ramach środków finanso-

konkurencyjności obszarów wiejskich.

wych z działania „Współpraca”. Sama Sieć oparta jest

Sieć realizuje swoje zadania w rozmaitych formach.

na publicznym doradztwie rolniczym – Centrum Do-

Są to m.in. szkolenia, konferencje, zagraniczne i kra-

radztwa Rolniczego w Brwinowie pełni rolę koordy-

jowe wyjazdy studyjne, webinaria, warsztaty, a także

natora krajowego Sieci, a 16 wojewódzkich ośrodków

organizacja wystaw i stoisk na wydarzeniach bran-

doradztwa rolniczego (ODR) wykonuje zadania SIR

żowych – i tu najważniejsze – udział w nich zupełnie

w poszczególnych województwach (działania koordy-

nieodpłatny! W ramach SIR powstają również liczne

natorów SIR i brokerów innowacji). Cechą charaktery-

filmy, broszury, analizy tematyczne i publikacje – rów-

nież ta, którą trzymacie Państwo w ręku. Gdzie szu-

nerzy mający pomysł na innowacyjne rozwiązanie (lub

kać tych materiałów oraz informacji o wydarzeniach

udoskonalenie jakiegoś produktu, maszyny, procesu)

SIR? Przede wszystkich na ogólnokrajowej stronie

mogą utworzyć grupę operacyjną. Będzie ona bene-

internetowej Sieci, tzn. www.sir.cdr.gov.pl. Informacje

ficjentem pomocy finansowej przeznaczonej na reali-

o wydarzeniach w ramach SIR w poszczególnych wo-

zację wyznaczonych celów – mogą być to badania,

jewództwach znaleźć można na stronach interneto-

testy, budowa prototypowych maszyn, linii pilotażo-

wych wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego (np.

wych oraz inne zakupy i inwestycje. Działanie „Współ-

dla naszego województwa jest to www.sodr.pl/sir).

praca” obejmuje dwa główne obszary tematyczne,

Sieć prowadzi również bazę danych swoich partne-

tj. podzielone zostało na tzw. małą i dużą „Współ-

rów, która ułatwia nawiązywanie współpracy z różny-

pracę”. Duża „Współpraca” są to projekty badawczo-

mi podmiotami – ma ona charakter otwarty, co ozna-

-rozwojowe, w których prowadzone są liczne badania

cza, że zapisać się do niej może każdy zainteresowany

naukowe przy udziale instytutów badawczych i które

tematyką innowacyjności na obszarach wiejskich.

dalej posłużą do opracowania konkretnego rozwiąza-

Działanie „Współpraca”

nia/innowacji. Mała „Współpraca” obejmuje projekty
realizowane przez samych rolników. Celem w nich

Działanie to realizowane jest w ramach Programu

jest wsparcie przy tworzeniu Krótkich Łańcuchów

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego

Żywności, czyli sprzedaży żywności ukierunkowanej

zadaniem jest wspieranie realizacji projektów inno-

na zmniejszenie liczby pośredników w tym procesie.

wacyjnych, ukierunkowanych na konkretne potrzeby

Konsultowanie pomysłów oraz udzielanie szczegóło-

rolnictwa – przy udziale samych rolników, naukow-

wych informacji o tym działaniu prowadzą brokerzy

ców, przedsiębiorców, doradców oraz przedstawicieli

innowacji, których znaleźć można w każdym ośrodku

organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Part-

doradztwa rolniczego (ODR).
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SPIS TREŚCI
OD WYDAWCY
WSTĘP
WĘDRÓWKA PO SZLAKU KULINARNYM
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50
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