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Tradycja uczy nas, ż e szczęście to konto 
w dobrym banku, zręczny kucharz i dobre 
trawienie. Mię dzy tymi trzema elementami 
warto jeszcze poszukać  czasu na chwi-
lę zamyślenia. O przemijalności, odnowie 
i przebaczeniu. Święta Wielkanocne są  na 
Śląskiej ziemi zawsze bardzo wyjątkowo 
traktowane i właśnie w tym czasie stara-
my się  otaczać  wyjątkowością. Niestety, 
w tym roku po raz drugi musiałyśmy od-
wołać Wystawę Wielkanocną. Czas pan-
demii w zupełnie nieprzewidywalny spo-
sób zmienił nasze przyzwyczajenia. Zabrał 
wspó lne celebrowanie Zmartwychwsta-
nia, utrudnił spotkania z rodziną i wpro-
wadził strach, którego nie znaliśmy. Spró-
bujmy jednak zjednoczyć  siły i poszukajmy 
energii w dzieleniu się . Specjalnie z okazji 
Wielkanocy Związek Śląskich Kobiet Wiej-
skich zebrał i wydał sprawdzone przepisy 
świąteczne. Gotujcie i kosztujcie! Na zdro-
wie!

Die Tradition bringt uns bei, dass Glück 
ein gutes Bankkonto, ein geschickter Koch 
und eine gute Verdauung ist. Es wäre gut, 
zwischen diesen drei Elementen noch et-
was Zeit zum Nachdenken fi nden. Über 
Vergänglichkeit, Geisteserneuerung und 
Vergebung. Ostern war schon immer in 
Schlesien sehr außergewöhnlich behandelt 
und in dieser Zeit versuchen wir bis heute, 
uns mit Einzigartigkeit zu umgeben. Leider 
mussten wir dieses Jahr unsere Osterau-
stellung zum zweiten Mal absagen. Die 
Pandemie-Zeit hat unsere Gewohnheiten 
auf völlig unvorhersehbare Weise verän-
dert. Sie hat uns die Möglichkeit genom-
men, zusammen die Auferstehung zu feiern, 
sie machte es schwierig unsere Familien zu 
treffen, und hat uns in eine Angst ersetzt, 
die wir früher nicht kannten. Aber lasst uns 
versuchen, unsere Kräfte zu bündeln und 
durch Teilen viel Energie zu erzeugen. Aus 
diesem Grund, speziell für die Osterzeit, hat 
der Verband Schlesischer Landfrauen eini-
ge Osterrezepte gesammelt und veröffent-
licht. Kocht und schmeckt es! Zum Wohl!
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SKŁADNIKI 
50dag mięsa mielonego wieprzowego 
1 surowe jajko
2 ząbki czosnku 
1 cebula 
1 łyżka oleju 
2 łyżki bułki tartej
1 łyżeczka soli 
½ łyżeczki pieprzu
½ łyżeczki pieprzu ziołowego 
1 majeranku 
½ łyżeczki ziół prowansalskich 
1/3 łyżeczki słodkiej papryki 

DODATKOWO  
4 jajka ugotowane na twardo 

PRZYGOTOWANIE 
Cebulę obieramy, kroimy w małą kosteczkę 
i podsmażamy na oleju do zeszklenia. Pod ko-
niec smażenia dodajemy drobno posiekany 
czosnek. Do mięsa mielonego dodajemy przy-
prawy, zioła, jajko, bułkę tartą, ostudzoną ce-
bulkę z czosnkiem.  Dokładnie wyrabiamy. Do 
podłużnej foremki keksowej o wymiarach 20cm 
x 7cm wkładamy połowę masy, wzdłuż środka 
robimy wgłębienie, przykrywamy resztą masy. 
Wyrównujemy. Foremkę z mięsem wkładamy 
do nagrzanego piekarnika do 180C i pieczemy 
przez ok. 50-60 minut.

Pieczen rzymska 
    z jajkiem
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Marcepan
  wielkanocny
SKŁADNIKI 
0,5 ugotowanych ziemniaków 
1 kg cukru
125 g margaryny 
aromat migdałowy  

PRZYGOTOWANIE 
Gorące ziemniaki przeciskamy przez praskę, 
przekładamy do garnka i dodajemy cukier. Go-
tujemy 8 minut, ciągle mieszając. Następnie 
masę chłodzimy, ponownie mieszając do kon-
systencji śmietany. Dodajemy stopniowo mar-
garynę oraz aromat. Gorącą masę przekłada-
my do miski, zgniatamy do uzyskania gładkiej 
i elastycznej masy. Przekładamy do dwustron-
nych foremek lub formujemy w dowolny kształt. 

SKŁADNIKI 
1 szklanka cukru pudru 
2 szklanki mąki 
Szczypta soli 
200g masła
3 żółtka
Cukier waniliowy  

PRZYGOTOWANIE 
Mąkę, sól, cukier puder, cukier waniliowy miesza-
my razem, następnie dodajemy masło, żółtka i za-
gniatamy ciasto na jednolitą masę. Tak przygo-
towane ciasto wkładamy na 1 godzinę do lodówki. 
Po schłodzeniu ciasto rozwałkować i wykroić cia-
steczka. Wykładamy ciastka na blachę z papie-
rem do pieczenia. Pieczemy 10 minut w 180C. 

Wielkanocne
ciasteczka 
maślane
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Tort 
agrestowy
SKŁADNIKI 
100g masła
70g cukru 
6 żółtek 
170g mąki 
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
6 białek 
17 dkg cukru 

KREM  
1 słoik agrestu 
50g żelatyny 
½ kremówki  

PRZYGOTOWANIE 
Połączyć masło, cukier, żółtka, mąkę i proszek 
do pieczenia. Powstałą masę rozłożyć na dwie 
okrągłe formy, piec 20-30 minut w piekarniku 
nagrzanym na 180C. Białka ubić z cukrem, na-
łożyć na ciasto.
Śmietanę ubić, dodać agrest z żelatyną, nało-
żyć na tort.  Posypać płatkami migdałów.
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SKŁADNIKI 
24 kromki chleba tostowego
1 duży ogórek 
400g serka kremowego do smarowania
Pół pęczka siekanego koperku 
10 jajek ugotowanych na twardo 
5 łyżek majonezu 
1,5 łyżki musztardy 
12 rzodkiewek 
2 duże ząbki czosnku 

DO DEKORACJI 
Plasterki ogórka
Plasterki rzodkiewki 
Siekany szczypiorek 
Natka pietruszki  

PRZYGOTOWANIE 
Ogórki wymieszaj z 200g serka, dodaj koper. 
Kromki chleba obkrój ze skórek i ułóż pierwsze 
6 na desce, posmaruj serkiem. Przykryj kolej-
nymi 6 kromkami. Jajka posiekaj, dodaj majo-
nez, musztardę, sól i pieprz. Przykryj kolejnymi 6 
kromkami. Rzodkiewkę wymieszaj z kolejnymi 
200g serka, dodaj czosnek, sól i pieprz. Wymie-
szaj i posmaruj warstwę chleba. Na to ułóż ko-
lejne 6 kromek. Dośnij tort od góry i posmaruj 
pozostałym serkiem górę i boki. Boki dodatko-
wo posyp szczypiorkiem. U góry ułóż plasterki 
ogórka i rzodkiewki. 

Wiosenny tort 
   kanapkowy
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KREM CYTRYNOWY 
20 - 25 g skórki z cytryny, ekologicznej, 
bez białych błonek, pokrojonej na kawałki
200 g cukru
140 - 150 g soku z cytryny, świeżo wyciśniętego
2 jajka
2 żółtka
20 g skrobi kukurydzianej
50 g masła, pokrojonego na kawałki

CIASTECZKA 
100 g cukru
350 g mąki pszennej, plus dodatkowa ilość do 
oprószenia blatu
225 g masła, zimnego, pokrojonego na kawałki
2 żółtka
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżka zimnej wody

Ciasteczka 
   cytrynowe

Tort 
agrestowy

Śledzie 
   z zurawiną
SKŁADNIKI
150 g suszonej żurawiny
500 g fi letów śledziowych ze słonej zalewy
½ szklanki octu jabłkowego lub ¼ szklanki 
spirytusowego
1 cebula
przyprawy: 2 liście laurowe, 2 ziela angielskie, 
4 goździki, grubo mielony pieprz
1 szklanka oleju roślinnego 
(np. słonecznikowego lub rzepkowego)

PRZYGOTOWANIE
1. Żurawinę zala do przykrycia wrzątkiem i odsta-
wić na godzinę do namoczenia.
2. Śledzie opłukać, włożyć do większej miski i zalać 
zimn wodą z kranu. Wylać te wodę, wlać nową i 
ponownie wylać. Wlać świeżą wod do śledzi (wy-
pełnić wodą cał misk) i odstawić na ok. 1-2 godzi-
ny do namoczenia.

3. Wylać śledzie z wody (powinny już być odpo-
wiednio wypłukane z soli, można kawałek sprbo-
wa). Osuszyć papierowymi ręcznikami, pokroić 
na kwałki i włożyć do miski. Zalać octem, wymie-
szać i odstawić na 15 minut, w międzyczasie od 
razu do czasu zamieszać.
4. Cebulę obrać, pokroić na połówki a następnie 
pokroić na piórka, które przekroić jeszcze na pół. 
Umieść na sitku i przelać wrzątkiem z czajnika, 
odcedzić.
5. Wylać resztę octu z miski ze śledziami. Układać 
śledzie w słoiku lub szklanej misce z pokrywą na 
przemian z cebulą i żurawiną, zalewając olejem 
oraz przekładając przyprawami.
6. Odstawić do lodówki na 1-2 dni. Można prze-
chowywać w lodówce do tygodnia. Najlepsze 
będą po 2 dniach od przygotowania.
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Sernik tortowy 
  na zimno

SKŁADNIKI
2 cytryny, ekologiczne, ze skórką, 
pokrojone w ćwiartki
350 g wody
75 g likieru cytrynowego, typu limoncello
210 g cukru
500 g sera mascarpone, podzielonego 
na kawałki
15 g skórki z cytryny, ekologicznej, bez białych 
błonek, pokrojonej na kawałki, plus dodatko-
wa 1 łyżka skórki otartej z cytryny, bez białych 
błonek do dekoracji
2 jajka
1 żółtko
300 g biszkoptów lady fi ngers

Cytrynowe 
  tiramisu

Tort 
agrestowy

SKŁADNIKI
250g masła
250 cukru
500g twarogu
4 jajka – białka
2 dkg żalantyny
1 cytryna
1 cukier waniliowy

PRZYGOTOWANIE 
Masło, cukier i cukier waniliowy utrzeć, dodać 
1 źółtko, ucierać na puszystą masę dodawać 
twaróg i sok z cytryny. Żelatynę rozpuścić i wlać 
do masy na koniec dodać ubite białka. Masę 
przelać na przygotowany biszkopt. 
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SKŁADNIKI
400g herbatników
400g masy korówkowej
150ml śmietany 
6 łyżki cukru pudru 
750g serka mascarpone 
5 duże batony „Lion” 
500ml śmietanki 36%

Ciasto „Lion” 
bez pieczenia

PRZYGOTOWANIE 
Na dnie formy rozkładamy warstwę herbatni-
ków. Masę korówkową lekko podgrzać, rozsma-
rować na herbatnikach i przykryć drugą war-
stwą ciastek, odstawić.  Śmietankę z dodatkiem 
cukru pudru ubić na sztywno. Następnie cały 
czas miksując, powoli dodawać do serka ma-
scarpone. Na koniec dodać drobno posiekane 
batony i wszystko razem wymieszać szpatułką. 
Gotową masę wlać do formy i przykryć ostat-
nią warstwą herbatników. Ciasto schłodzić w 
lodówce.  Udekorować ubitą śmietaną i pokru-
szonymi batonami. 
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SKŁADNIKI
2 szklanki wody
1 szklanka cukru
4 łyżki soku z cytryny 
2 budynie żółte
3 żółtka
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
130g masła

MASA NA WIERZCH
0,5l śmietany
2 cukry waniliowe 
1-2 usztywniacze do śmietany 
Śmietanę ubić, dodając stopniowo resztę 
składników. Położyć na zimny budyń. 
Na to położyć ciastka (typu petitki) 
i zalać lukrem.

Ciasto cytrynowe z herbatnikami

PRZYGOTOWANIE 
Upiec jasny biszkopt.  Budyń, mąkę i żółtka wy-
mieszać w odrobinie wody. Połączyć resztę 
składników i zagotować. Cały czas mieszać, bo 
łatwo się przypala. Masło wmieszać do gorącej 
masy i gorące wlać na biszkopt. 

Ciasto „Lion” 
bez pieczenia Ciasto cytrynowe

 z herbatnikami
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SKŁADNIKI
1kg sera
8 jajek
2 szklanki cukru 
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 kostka margaryny 
olej, rodzynki 

PRZYGOTOWANIE
Ser zmielić, żółtka utrzeć z cukrem, dodać do 
sera, dodać mąkę, stopniowo margarynę 
i ucierać. Na koniec pianę z białek i rodzynki de-
likatnie wymieszać. Piec 30-45 minut w tempe-
raturze 200C.

Sernik

SKŁADNIKI
6 jajek
300g cukru 
260g mąki pszennej
100g masła
cukier waniliowy, proszek do pieczenia, kakao 

PRZYGOTOWANIE
Oddzielić białka od żółtek. Białka ubić na sztyw-
ną pianę, dodając cukier i żółtka. Następnie 
wsypać mąkę wymieszaną z dwoma łyżeczka-
mi proszku do pieczenia i cukier waniliowy dalej 
ubijając. Na koniec  dodać przestudzone mle-
ko i wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części 
i warstwami nakładać do formy. Piec w temp. 
180C przez 45 minut. 

Babka 
marmurkowa
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SKŁADNIKI
5 jaj ugotowanych na twardo
150g serka śmietankowego
100g łososia wędzonego
Sól, pieprz, koperek do dekoracji 

PRZYGOTOWANIE
Z ugotowanych żółtek i pozostałych składników 
ucieramy pastę, następnie nadziewamy ugo-
towane jajka. 

Jaja 
 faszerowane

SKŁADNIKI
250 g mąki pszennej
150 h mąki ziemniaczanej
100 g cukru pudru
250 g masła
cukier wanilinowy, sól

PRZYGOTOWANIE
Masło na pół miękkie zagniatami razem ze 
wszystkimi składnikami. Na rozwałkowanym 
cieście wykrawać ciasteczka. Pieczemy ok. 10-
15 min. w temperaturze 175°C.

Ciasteczka 
  do herbaty
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SKŁADNIKI
10 jaj
25 dkg cukru
25 dkg mąki
1 puszka moreli
2 galaretki cytrynowe

PRZYGOTOWANIE
Z jaj, mąki i cukru pieczemy biszkopt. Upiec jed-
no ciasto francuskie. Na upieczony biszkopt 
dajemy krem budyniowy potem to upieczone 
ciasto francuskie znowu krem budyniowy .Boki 
ozdabiamy kremem robimy małe pola na cie-
ście z kremu do środka dajemy morele z pusz-
ki, potem gotujemy galaretkę cytrynową i po 
ostygnięciu zalewamy żółtka.

Ciasto 
  wielkanocnejajko sadzone

Salatka 
  selerowa

Ciasteczka 
  do herbaty

SKŁADNIKI
1 Puszka ananasa
2 słoiczki selera
2 puszki fasoli czerwonej
2 jabłka
½ pęczka pietruszki
majonez sól i pieprz do smaku.

PRZYGOTOWANIE
Ananas i jabłka pokroić w kostkę dodać fasolę, 
seler oraz pokrojoną natkę pietruszki wszystko 
razem wymieszać dać majonez oraz sól i pieprz.
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Schichtensalat Sałatka 
  brokulowa

SKŁADNIKI
1 por
5 jajek
1 puszka kukurydzy
1 słoik selera
1 puszka ananasa
1 słoiczek majonezu.
30 dkg szynkowej kiełbasy

PRZYGOTOWANIE
Wszystko układamy warstwowo. Por kroimy w 
malutkie piórka tylko biała część dajemy do 
miski potem odsączoną kukurydzę. Selera, po-
krojoną w kostkę kiełbasę, ananas na końcu 
ugotowane pokrojone jajka na samą górę wy-
kładamy słoiczek majonezu, odstawiamy na 
noc, na drugi dzień mieszamy i doprawiamy sol 
i pieprzem. ostygnięciu zalewamy żółtka.

5150

SKŁADNIKI
1 świeży brokuł
2 piersi z kurczaka
3 jajka
3 ząbki czosnku
100 ml. majonezu i kefi ru.
garść słonecznika.

PRZYGOTOWANIE
Brokuł ugotować w osolonej wodzie i ostudzić, 
pierś z kurczaka usmażyć na małej ilości oleju z 
przyprawą gyros-kebab po ostudzeniu dać na 
brokuły, następnie ugotowane jajka pokrojo-
ne w większą kostkę potem wymieszać majo-
nez z jogurtem do tego dać przeciśnięty przez 
praskę czosnek doprawić solą i pieprzem polać 
wszystko na górę uprażony słonecznik.



SKŁADNIKI
10 dkg orzechów włoskich./posiekać nożem/
12,5 dkg masła
17,5 dkg mąki
1 cukier waniliowy
3 jajka
2 łyżki mleka
4 jabłka
1 łyżeczka proszku do pieczenia.

PRZYGOTOWANIE
Masło cukier jajka i cukier waniliowy wymieszać 
na jednolitą masę dodać mleko i mąkę z prosz-
kiem na koniec orzechy wymieszać dać do tor-
townicy a na wierzch ułożyć surowe pokrojone 
jabłka . Piec w piekarniku 180 stopni przez 30 mi-
nut. Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.

Ciasto 
orzechowo jablkowe
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Kanzashi to wykonane z materiału japońskie 
ozdoby. Własnoręczne dekoracje są bardzo 
proste w przygotowaniu – wystarczy odrobi-
na cierpliwości i kilka niezbędnych materiałów. 
Sprawdź, jakie dekoracje możesz wykonać sa-
modzielnie w domu.

Kwiaty kanzashi – krok po kroku
Jedną z dekoracji, jaką możesz samodzielnie 
wykonać, są kwiaty kanzashi. Jak zrobić taką 
ozdobę? To bardzo proste. Do wykonania po-
trzebujesz wstążki kanzashi o kształcie kwadra-
tu w dwóch wybranych kolorach. Złóż kwadrat 
na pół w jednym kolorze, a następnie kolejny w 
ten sam sposób. Przyłóż jeden złożony kwadrat 
do drugiego, a końce przekłuj i zabezpiecz szpil-
ką, tak aby wyznaczyć połowę trójkąta. Teraz 
lewą część złóż do środka w taki sposób, aby 
krawędź znalazła się na samej końcówce trój-

Świąteczne dekoracje 
metodą Kanzashi

kąta, tak samo zrób z drugą, prawą stroną. Lek-
ko rozszerz środek i wyciągnij szpilkę. Końcówkę 
w kształcie trójkąta obetnij nożyczkami i podpal 
zapalniczką. Możesz także użyć kleju. Teraz obe-
tnij krótszą krawędź nożyczkami i lekko rozszerz 
materiał. Kolejną krawędź podpal zapalniczką 
lub użyj kleju do połączenia poszczególnych 
warstw. Rozszerz materiał tak, aby był widocz-
ny płatek kwiatka. W taki sam sposób wykonaj 
kolejne płatki. Z 10 kwadratów powinno wyjść 5 
płatków, które wystarczą do zrobienia jednego 
kwiatka. Ułóż kwiatki obok siebie i złącz za po-
mocą kleju na gorąco lub specjalnego pre-
paratu do materiału. Środek kwiatka możesz 
ozdobić np. perełką bądź materiałem w innym 
kolorze. Kwiaty ze wstążki kanzashi mogą być 
świetną dekoracją do powieszenia np. na fi ran-
ce czy gałązce. Z wielu elementów możesz wy-
konać cały bukiet kanzashi.

5756

kąta, tak samo zrób z drugą, prawą stroną. Lek-kąta, tak samo zrób z drugą, prawą stroną. Lek-



5958



6160

                     

 Strzeleczki
Związek Śląskich 
Kobiet Wiejskich



SKŁADNIKI
1 kostka margaryny 
1 szklanka cukru 
4 jajka 
40 dag mąki 
1 łyżka proszku do pieczenia 
1 cukier waniliowy 
2 łyżki kakao 

Babka 
PRZYGOTOWANIE
Jajka utrzyj z cukrem, używając miksera. Ucie-
raj, aż cukier całkowicie się rozpuści, a potem 
wlej olej i też wymieszaj. W osobnej misce po-
łącz mąkę pszenną oraz ziemniaczaną z prosz-
kiem do pieczenia (a także kakao bądź cukrem 
wanilinowym, jeśli ich używasz). Suche składniki 
przesyp do masy jajecznej i rozmieszaj robotem 
kuchennym na mniejszych obrotach lub uży-
wając trzepaczki. W tym momencie dodaj też 
aromat bądź sok z cytryny. Formę do pieczenia 
babki posmaruj margaryną i wysyp bułką tartą, 
a potem wlej ciasto. Wstaw do piekarnika roz-
grzanego do 180*C i piecz przez około godzinę 
(do suchego patyczka). Po przestudzeniu polej 
lukrem lub obsyp cukrem pudrem.
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SKŁADNIKI
2  szklanki zakwasu 
20 dag białej kiełbasy 
1 cebulka 
2-3 suszone podgrzybki 
10 dag boczku chudego lub szynki 
Ziele angielskie
Majeranek 
1 łyżka chrzanu
2-3 jajka ugotowane na twardo 
Pieprz i sól 

PRZYGOTOWANIE
Zagotować kiełbasę i boczek, dodać podpie-
czoną cebulę, namoczone grzyby i resztę przy-
praw. Gotować przez 25 minut. Boczek lub szyn-
kę gotować 40 minut. Wywar połączyć z żurem 
i doprawić, dodać jajka i pokrojony boczek lub 
szynkę.

Żurek 
SKŁADNIKI
1kg twarogu 
8 jajek 
1 cukier waniliowy 
1-1,5 szklanka cukru 
15 dag masła
2 budynie waniliowe 
Skórka starta z wyparzonej wrzątkiem cytryny
Cukier puder do dekoracji 
Można dodać rodzynki 

Babka 
PRZYGOTOWANIE
Zemleć ser, żółtka z cukrem utrzeć do białości 
i połączyć z serem, potem wlać powoli roztopio-
ne masło (wystudzone ), wsypać budynie, cu-
kier waniliowy, bakalie, skórkę z cytryny ( startą 
na małych oczkach. Wymieszać z ubitą pianą. 
Wlać masę do tortownicy wysmarowanej ma-
słem i wysypanej bułką tartą, Piec ok. 60minut 
w temperaturze 160 stopni. Po upieczeniu uchy-
lić drzwiczki aby sernik stygnął  powoli. Można 
posypać po wystygnięciu cukrem pudrem lub 
polać czekoladą. Ozdobić migdałami . 



                     

 Walce
Związek Śląskich 
Kobiet Wiejskich



SKŁADNIKI
25 dag margaryny 
25 dag cukru
18 dag mąki pszennej
4-5 jajek 
18 dag mąki ziemniaczanej 
Sok z całej cytryny 

PRZYGOTOWANIE
Utrzeć białka z cukrem na pianę. Margarynę 
utrzeć w misce, dodawać na przemian jajka 
i mąkę. Dodać skórkę z cytryny i sok. Wlać ciasto 
do formy i piec 40 minut w 170C na złoty kolor.

Babka 
  po walecku

SKŁADNIKI
250g masła
500g cukru pudru 
1 paczka mleka w proszku w niebieskim 
opakowaniu 
1 jajko 
1 olejek migdałowy 

PRZYGOTOWANIE
Masło, cukier, jajko utrzeć na gładką masę. Do-
dać mleko w proszku i olejek migdałowy. Można 
robić kulki wielkości orzecha włoskiego lub wy-
ciskać na wafelki. Dekorować według własnego 
pomysłu. Np. polać czekoladą.

Kulki 
z mleka w proszku

Jaja 
 faszerowane
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Pierniczki Lukier

SKŁADNIKI
50dkg mąki
25dag masła 
2 jajka 
10dag masła
2 łyżki miodu
2 łyżki rumu 
1 przyprawa do pierników
½ proszku do pieczenia

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i za-
gnieść. Rozwałkować i wykroić ciastka. Piernicz-
ki można posmarować odrobiną wody i ułożyć 
na blaszce. Piec w temp. 170C przez 15-17 minut. 
Po wystygnięciu polukrować i ozdobić. 

SKŁADNIKI
1 białko
1 szklanka cukru pudru

PRZYGOTOWANIE
Dokładnie umyć jajka i wyparzyć wrzątkiem. 
Oddzielić żółtka od białka. Białko wlać do półli-
trowego garnuszka, wsypać cukier puder i mik-
sować cały czas na pełnych obrotach ok. 10 mi-
nut, aż lukier stanie się gęsty i biały. Jeśli lukier 
nie będzie wystarczająco gesty, należy dodać 
więcej cukru.
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SKŁADNIKI
70dkg sera wiejskiego 
4 całe jajka 
10-12dkg masła 
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
1 cytryna 
20dkg cukru 
1 cukier waniliowy 

PRZYGOTOWANIE
Ser zemleć dodać 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Sok 
z cytryny i cukier waniliowy. Jajka ubić z cukrem. 
Roztopić masło i gorące wlać do ubitych jajek 
ciągle ubijając. Dodać przygotowany ser ciągle 
mieszając. Można dodać bakalie. Piec w formie 
na papierze 50-60 minut w temperaturze 180C. 
Można pokruszyć na sam spód kilka herbatni-
ków. Udekorować wg własnego uznania. 

Sernik Świąteczny
parzony gorącym 
  maslem
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Kroszonki Opolskie wykonane metodą rytowniczą.
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Związek Śląskich 
Kobiet Wiejskich

                     

 Glogowek Winiary



SKŁADNIKI
1 kg mięsa z indyka
1 średnia cebula
2 ząbki czosnku 
1 łyżka posiekanej pietruszki 
1 łyżka posiekanej rzeżuchy 
2 łyżki suszonej żurawiny 
2 żółtka (białka ubić)
1 łyżka masła 
1 por
2 mięsiste nieduże pomidory 
Sól i pieprz

Terrina 
   z indyka

PRZYGOTOWANIE
Mięso wyrobić z pokrojoną cebulą. Czosnkiem . 
natką pietruszki , żurawiną i masłem. Doprawić  
solą i pieprzem, na koniec wymieszać z ubity-
mi na pianę białkami. W foremce aluminiowej 
( wysmarowanej masłem) rozłożyć połowę 
mięsa, na niej warstwę rzeżuchy, cienkich pla-
strów pora, plasterków pomidorów ( obranych 
ze skórki) przykryć pozostałym mięsem, lekko 
docisnąć . Foremkę wstawić do większej formy 
napełnionej do połowy wysokości wodą. Piec 90 
minut w temperaturze 180 stopni C.
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SKŁADNIKI (na 10 wianuszków)
250 ml mleka, letniego
50g masła, roztopionego i przestudzonego 
1 jajko
1 łyżeczka cukru 
0,5 łyżeczki soli
3 szklanki mąki pszennej 
12g droży suchych lub 3 łyżeczki droży świeżych

PONADTO 
1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka 
do posmarowania wianuszka 
10 jajek, białych ugotowanych na twardo 
i pofarbowanych 

PRZYGOTOWANIE
Mąkę pszenną wymieszać z suchymi drożdżami 
(ze świeżymi najpierw zrobić rozczyn)
Dodać resztę składników i wyrobić, pod koniec 
dodając roztopiony tłuszcz. Wyrobić ciasto, od-

Wianuszki  wielkanocne
powiednio długo, by było miękkie i elastyczne. 
Uformować z niego kulę, włożyć do oprószonej 
mąką miski, odstawić w ciepłe miejsce, przykryte 
ręcznikiem kuchennym, do podwojenia objętości 
(zajmie to ok. 1,5 godziny)
Po tym czasie ciasto wyjąć na stolnicę, podzie-
lić na 10 równych części, uformować z nich kule. 
Z każdej kuli rękoma uformować wałeczek długi 
na 50 cm. Złożyć go na pół, następnie uformo-
wać świderek. Złączyć na końcach i uformowa-
ny wianuszek odłożyć na blachę wyłożoną pa-
pierem do pieczenia. W sam środek wianuszka 
włożyć pofarbowane jajka. Pozostawić przykryte, 
w cieple, do podwojenia objętości – na około 30-
40 minut.
Przed pieczeniem wianuszki (tylko ciasto, nie jaj-
ka) posmarować jajkiem roztrzepanym z mle-
kiem, posypać posypką cukrową. Piec w tem-
peraturze 180C około 18 minut, do zazłocenia. 
Przełożyć na kratkę do wystudzenia.
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SKŁADNIKI NA CIASTO
3 szklanki mąki
1 margaryna                                            
3 łyżki cukru 
5 żółtek,  2 łyżeczki proszku do pieczenia
Zarobić, ¾ wyłożyć na blachę, 
resztę do zamrażalnika 

MASA  
1 kg sera 
2 jajka 
2 budynie białe (waniliowy lub śmietankowy)
1 szklanka cukru pudru 
1 margaryna lub masło 
1 puszka brzoskwiń
POSYPKA 
Białka ubić z szklanką cukru na koniec, dodać 100 
g kokosu, posypkę wyłożyć na pozostałą część 
ciasta (1/4). Piec 180 C na 60 minut

Sernik 
z brzoskwiniami 
i kokosem SKŁADNIKI

1 kg piersi z kurczak lub gotowy gyros
1 l śmietany słodkiej
2 paczki zupy cebulowej 
1 sos cygański 
1 czerwona papryka
1 zielona papryka 
1 puszka kukurydzy 
1 sos chili
1 puszka krojonych i solonych pieczarek 
ok. 0,5 litra wody 

PRZYGOTOWANIE
Mięso pokroić na kawałki i przypiec, dodać przy-
prawę gyros. Ostudzić i zalać śmietaną ( moż-
na na noc zostawić w lodówce ) Zrobić osobno 
zupę cebulową  wg. Przepisu na opakowaniu. 
Paprykę pokroić w kostkę, dodać pozostałe 
produkty i gyros. Zgotować. Podawać z bagiet-
ką lub grzankami.

Zupa  gyros
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SKŁADNIKI
1 średni brokuł 
1 średni kalafi or 
1 cebula
1 jajko
3 łyżki bułki tartej
Natka pietruszki
2 żabki czosnku 
sól i pieprz
olej do smażenia

Kotlet z brokułami 
i kalafiorem 

PRZYGOTOWANIE
Brokuł i kalafi or gotujemy osobno w posolonej 
wodzie. Odcedzamy, przekładamy do miski, 
rozgniatamy tłuczkiem do Zimniaków, studzimy. 
Na niewielkiej ilości oleju podsmażamy cebulę i 
czosnek. Dodajemy do brokuł i kalafi ora. Doda-
jemy jajko, bułkę tartą – jeżeli będzie potrzebne 
to dodajemy jej więcej. Sól i pieprz, natkę pie-
truszki, mieszamy i formujemy kotlety. Obta-
czamy w bułce tartej, smażymy na oleju z każ-
dej strony. Usmażone kotlety przykładamy na 
talerz, wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby 
pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
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SKŁADNIKI
300g szynki
200 g serka, naturalnego homogenizowanego 
4 łyżki majonezu
3 ogórki konserwowe 
½ papryki czerwonej
2 łyżki kukurydzy konserwowej
Pęczek koperku
1 łyżka żelatyny 
Sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE
Żelatynę zalewamy 4 łyżkami wody , miesza-
my i odstawiamy na 10 minut. Ogórki i papry-
kę kroimy w drobną kostkę, przekładamy do 
miski, dodajemy kukurydzę i posiekany kope-
rek. Do warzyw dodajemy serek oraz majonez. 
Wszystko razem mieszamy, doprawiamy solą 
i pieprzem. Żelatynę podgrzewamy aż się roz-
puści i wlewamy do masy serowej, energicznie 
mieszając. Plasterki szynki układamy na foli tak 
aby delikatnie na siebie zachodziły. Masę se-
rowo-warzywną rozsmarowujemy równomier-
nie na szynkę. Całość zwijamy ciasno w rulon 
i wkładamy do lodówki na minimum 2 godziny. 
Po wyjęciu zdejmujemy folię i roladę kroimy w 
plastry. Dekorujemy.

Rolada  
  z szynki

8786



SKŁADNIKI
600gr mięsa np. szynka
400gr piersi z kurczaka
2/3 szklanki mleka
2 cebule
2-3 ząbki czosnku 
2 jajka surowe 
7-8 jajek ugotowanych na twardo
Olej
1 bułka 
1 łyżeczka suszonego lubczyku 
3 łyżeczki przyprawy do mięsa wieprzowego
2 łyżeczki słodkiej papryki 
Spora szczypta ostrej papryki
Sól i pieprz 
15 plastrów boczku wędzonego

PRZYGOTOWANIE
Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, Mięso 
umyć, zmienić maszynką do mielenia razem 
z cebulą, czosnkiem i bułką. Dodać przyprawy 
i surowe jajka, dokładnie wymieszać. Formę na 
babkę z kominem wysmarować olejem i wyło-
żyć plastrami boczku, tak by trochę wystawały. 
Wyłożyć połowę masy mięsnej na niej wyłożyć 
ugotowane na twardo jajka, przykryć pozostałą 
masą mięsną a końcówki plastrów boczku za-
łożyć na górę babki. Piec w temperaturze 180 
C przez 50-60 minut. Jako dodatek proponuję 
sos chrzanowy na zimno – 2-3 jajka ugotowa-
ne na twardo, chrzan ze słoika, majonez, kwa-
śna śmietana ( jogurt grecki ) sól i pieprz, żółtka 
rozetrzeć, biała posiekać i wszystko wymieszać. 

Mięsny torcik 
   z jajkiem 
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SKŁADNIKI
8 jajek
1 opakowanie twarożku  (200g )
6 łyżek mleka 
1-2 łyżki koncentratu pomidorowego 
½ natki pietruszki
Sól i pieprz 

DO DEKORACJI
1 ogórek konserwowy 
1 pomidor 
1 cytryna 
Słodka papryka 
Grubo mielony pieprz

PRZYGOTOWANIE
Jajka ugotować na twardo, zalać zimną wodą, 
obrać ze skorupek i przestudzić. Natkę pietruszki 
umyć i drobno posiekać. Twarożek wymieszać z 
mlekiem i doprawić solą z pieprzem. Jajka prze-
ciąć na połówki, wyjąć żółtka i przetrzeć przez 
sitko i dodać do twarożku, dobrze utrzeć. Tak 
powstałą masę podzielić na trzy porcje. Jedną 
porcję wymieszać z chrzanem, drugą koncen-
tratem pomidorowym. Trzecią z natką pietrusz-
ki. Powstałe trzy masy przełożyć do szprycy i na-
pełnić jajka. Udekorować pomidorem, cytryną i 
słodką papryką.

Jajka  
 faszerowane
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Nadziewane 
 pomidory
SKŁADNIKI
12  sztuk większych pomidorów
Ok. 500gr pokrojonej w kostkę lub paski szynki 
gotowanej
1 kostkę potartego ser Gouda
6 pieczarek
Świeży szczypiorek
3 łyżki majonezu
Potarty ser do posypania 
Rzeżucha do posypania 

PRZYGOTOWANIE
Dużą łyżką wyciągamy miąższ pomidora i na-
dziewamy  go farszem z podanych składników.
Posypać pomidory startym, żółtym serem i wło-
żyć do piekarnika. Zapiekamy je w naczyniu ża-
roodpornym,  na 180 stopni ok 30-40 min. Przed 
podaniem na stół posypać świeżą rzeżuchą.

SKŁADNIKI
1 paczka makaronu świderki kolorowe
1 puszka kukurydzy
1 puszka groszku 
6 jajek 
8 ogórków korniszonach
sól i pieprz 

PRZYGOTOWANIE
Makaron ugotować i ostudzić. Pokroić  ugoto-
wane jajka dodać, dodać ogórki , kukurydzę i 
groszek. Połączyć wszystkie składniki dodając 
majonez, sól i pieprz do smaku. 

Sałatka 
  makaronowa
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SKŁADNIKI
6 jajek ugotowanych na twardo
mały słoiczek pieczarek marynowanych
5 małych ogórków konserwowych
5 łyżek majonezu
3 łyżki chrzanu
1 łyżka śmietany 30%

PRZYGOTOWANIE
Jajka, pieczarki, ogóreczki kroimy w kratkę 
i mieszamy z majonezem, chrzanem i śmietan-
ką. Do smaku solimy i pieprzymy. Można posy-
pać ulubioną zieleniną.

SKŁADNIKI
4 jajka
kawałeczek ugotowanej marchewki np. z rosołu
pieprz ziarnisty
1/2 słoiczka majonezu
szczypiorek

PRZYGOTOWANIE
Jaja gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. 
Z marchewki wycinamy dzióbki. Nożykiem do 
dekorowania wycinamy białko starając się nie 
uszkodzić żółtka.
1/2 białka ściągamy, do żółtka z ziarenek pieprzu 
przyczepiamy oczy i marchewkowe dzióbki. Go-
towe kurczaczki układamy na talerzu z majo-
nezem. Szczypiorek siekamy i posypujemy nim 
majonez.

Sos 
 tatarski

Jajka 
 kurczaki
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CIASTO
1  jajko
4 sztuki 
Majonez
2 łyżki
sól do smaku
Pieprz czarny mielony 
Mąka
1 łyżka
ser żółty
300 gram
proszek do pieczenia
1 szczypta

NADZIENIE
fi let z kurczaka 1 podwójny, duży
Pieczarki 450 gram
olej do smażenia
Pieprz czarny mielony
Sól ziołowa jodowana
Papryka ostra mielona

Rolada drobiowo serowa

PRZYGOTOWANIE
Ser ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Białka 
oddzielamy od żółtek. Do białek dodajemy około 
1/4 łyżeczki soli i ubijamy je . Do ubitych dodaje-
my stopniowo żółtka. Na koniec dodajemy mąkę, 
proszek do pieczenia, majonez , pieprz oraz ser. 
Całość delikatnie mieszamy. Tak przygotowa-
ne ciasto wylewamy na blaszkę. Wstawiamy do 
piekarnika i pieczemy około 15-20 minut w 180˚C

NADZIENIE:
Pieczarki kroimy w plasterki i smażymy na oleju 
do miękkości. Doprawiamy do smaku. Gotowe 
delikatnie studzimy. Fileta z kurczaka porcjuje-
my na mniejsze części i rozbijamy jak na kotle-
ty. Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika. Na 
jego powierzchni układamy rozbite fi lety, tak by 
przykryły całą powierzchnię ciasta. Następnie 
całość oprószamy przyprawami (można użyć 
ulubionych). Na oprószonego fi leta wykładamy 
warstwę pieczarek. Całość zwijamy. Zwiniętą ro-
ladę ponownie wkładamy do piekarnika na oko-
ło 40 minut. Jeśli rolada zaczyna się rumienić w 
trakcie pieczenia przykrywamy ją folia spożyw-
czą i dalej pieczemy. Gotową roladę wyjmujemy. 
Podajemy pokrojoną na plasterki.

Rolada  
 drobiowo serowa

9796



SPÓD
300 gram biszkoptów
100 gram masła
Składniki mieszamy blenderem 
i ugniatamy w tortownicy.

GÓRA
40 gram galaretki cytrynowej
200 gram wody
120 gram adwokatu
Galaretkę cytrynową rozpuszczamy w wo-
dzie, gdy woda się zagotuje zdejmujemy 
z ognia, połączyć z adwokatem, wylać na 
stężałą masę serową.

Sernik wielkanocny
z adwokatem

SKŁADNIKI
MASŁO
60-80g cebuli, przekrojonej na pół 
1 ząbek czosnku
10g natki pietruszki, świeżej, tylko liście 
10g Bazyli, świeżej, tylko liście
60g masła, miękkiego, pokrojonego w kawałki 
1 łyżeczka soli 

CIASTO
600g mąki pszennej, plus dodatkowa ilość do 
opruszenia blatu
300g wody, letniej 
40g świeżych drożdży 
½ łyżeczka soli 
50g oleju rzepakowego 

Sernik 
wielkanocny 
   z adwokatem

Chlebek z ziołami
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Torcik 
 wielkanocny 
Ø 18 cm 
ok 12 porcji 

SKŁADNIKI NA BISZKOPT 
4jajka 
szczypta soli 
4 łyżki cukru 
łyżeczka ekstraktu z cytryny 
3 łyżki mąki 
1łyżka mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Składniki na masę mango i masę borówkową 
330ml śmietanki UHT 30% 
250g mascarpone 
1 łyżka cukru pudru 
1 op. śmietanfi x dr. Oetkera 

SKŁADNIKI NA ŻELKĘ MANGO 
I ŻELKĘ BORÓWKOWĄ 
1 mango 
125g borówek amerykańskich 
2łyżki wody 
2 łyżki mleka 
2 łyżeczki żelatyna 
Składniki tynk (krem na bezie szwajcarskiej) 
3 białka 
150g cukru 
250 g miękkiego masła 
barwnik spożywczy niebieski i zielony 
Dodatkowo : 
pokruszone oreo 
polewa czekoladowa 
barwnik spożywczy czarny 
barwnik spożywczy złoty 
spirytus 
masa cukrowa 

PRZYGOTOWANIE
1. Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy z szczyp-
tą soli. Dodajemy cukier i dalej chwilę mieszamy. 
Następnie dodajemy żółtka i ekstrakt z cytryny. 

Wyłączamy mikser i przesiewamy mąkę 
z proszkiem do pieczenia i mieszamy szpatułką. 
Gotowe ciasto przekładamy do 2 blaszek o wy-
miarach 18 cm . Wkładamy do rozgrzanego na 
180°C piekarnika i pieczemy ok. 20 minut do su-
chego patyczka. 

2. Borówki przekładamy do garnuszka dodaje-
my 2 łyżki wody i gotujemy aż owoce zmiękną. 
Wyłączamy palnik. Żelatynę mieszamy z łyżką 
wody aż napęcznieje. Dodajemy do owoców 
i mieszamy do rozpuszczenia. Połowę musu 
wylewamy na blaszkę do stężenia. Drugą część 
studzimy. 

3. Mango obieramy i kroimy w kosteczkę doda-
jemy 2 łyżki mleka i gotujemy. Żelatynę miesza-
my z łyżką wody aż napęcznieje. Dodajemy do 
owoców i mieszamy do rozpuszczenia. Połowę 
owoców wylewamy na blaszkę do stężenia. 
Drugą część studzimy. 

4. Do schłodzonej śmietany dodajemy śmie-
tanfi x i cukier puder. Ubijamy 
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Sałatka postna 
  ze sledziem

na sztywno i dodajemy mascarpone. Masę 
dzielimy na 2 części. Do jednej części dodajemy 
mus mango a do drugiej mus borówkowy. 

5. W metalowej misce umieścić białka i cukier. 
Miskę umieszczamy na garnku z małą ilością  
wrzącej wody. Mieszamy rózgą do rozpuszcze-
nia cukru. Białka są gotowe kiedy między pal-
cami nie wyczujemy cukru. Czekamy aż białka 
ostygną. Białka ubijamy przez ok 12-15 minut. 
Kiedy masa będzie gęsta i zimna dorzucamy 
masło. Masa początkowo się zwarzy ale po cza-
sie masa zgęstnieje i wyjdzie gładki krem. 

Gotowy krem dzielimy na 3 części. Jedną część 
zostawiamy na tynk podstawowy. Do drugiej 
części dodajemy barwnik niebieski i zielony. Do 
3 mniejszej porcji dodajemy zielony barwnik. 

6. Każdy biszkopt dzielimy na pół. I nakładamy 
następująco:

biszkopt 
mus mango 
żelka mango 
mus mango 
biszkopt 
krem na bezie szwajcarskiej z 
oreo 
biszkopt 
mus borówkowy 
żelka borówkowa 
mus borówkowy 
biszkopt 

SKŁADNIKI
2 Duże łyżki majonezu zmieszać z 2 dużymi 
łyżkami jogurtu
3 Ziemniaki ugotować, zimne zetrzeć na tarce - 
duże oczka
3 Jajka ugotować, zimne zetrzeć na tarce - 
duże oczka
1 Słoik buraków - tartych (można swoje)
1 Słoik śledzi po wiejsku, pokroić w kostkę

PRZYGOTOWANIE
Każdą rzecz przełożyć masą jogurtowo-mojo-
nezową
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Jaskółcze  
 gniazda
SKŁADNIKI
60 dag schabu
10 dag boczku wędzonego, lub szynki
4 jajka
5 dag smalcu
2 łyżki mąki
1 średnia cebula
 1 łyżka musztardy
1 łyżka przecieru pomidorowego
liść laurowy
4 ziarenka ziela angielskiego
natka pietruszki
pieprz

PRZYGOTOWANIE
Jaja umyć i ugotować na twardo, wieprzowinę 
umyć i pokroić na 4 plastry, zbić lekko tłucz-
kiem. Posolić i posmarować musztardą, na każ-
dy plaster schabu położyć plaster boczku ( lub 
szynki ), boczek posmarować przecierem po-
midorowym. Na przecier położyć drobno pokro-
joną cebulę a na nią jajko. Jajko owinąć scha-
bem i obwiązać nitką. Obsmażyć ze wszystkich 
stron na gorącym tłuszczu. Przełożyć do rondla. 
Dodać przyprawy i dusić pod przykryciem 50 
min, uzupełniając wyparowany sos wodą. Po 
uduszeniu sos doprawić mąką i posypać natką 
pietruszki. Można podawać z kluskami śląskimi i 
kiszoną kapustą.
Smacznego.
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SKŁADNIKI
250g margaryny 
220g cukru
5 jajek
170g mąki
80g mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy

PRZYGOTOWANIE
Margarynę utrzeć z cukrem waniliowym na 
puszystą masę. Stopniowo wbijać jajka, cią-
gle mieszając dodawać mąkę, proszek do 
pieczenia i mąkę ziemniaczaną. Wszystko 
wylać na blachę i piec przez 1 godzine w 180C. 

Ciasto zając
 wielkanocny INNE ZDJĘCIA DEKORACJI 
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Związek Śląskich 
Kobiet Wiejskich



SKŁADNIKI
80 dag mięsa wieprzowego peklowanego
25-30 dag suszonych owoców 
(śliwek, moreli, jabłek)
2 łyżki masła
ok. półtorej łyżki mąki
sok z cytryny
sól i pieprz
szczypta cukru

Śląskie 
  niebo

PRZYGOTOWANIE
Suszone owoce zalej pół litra wody, odstaw 
na noc w zimne miejsce. Mięso zalej litrem 
wody, gotuj godzinę. Dodaj namoczone su-
szone owoce wraz z wodą z moczenia, go-
tuj do miękkości. Odcedź. Wywar zachowaj. 
Mąkę wymieszaj z niewielką ilością wywaru. 
Masło stop, dodaj mąkę, zasmaż. Dodaj do 
reszty wywaru wraz z owocami, zamieszaj, 
zagotuj. Przypraw cukrem, sokiem z cytryny, 
solą i pieprzem. Sosem polej mięso (wywar 
możesz zagęścić powidłami śliwkowymi).
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Babka 
  z majonezem

SKŁADNIKI
4 jajka 
160g cukru 
6 łyżek majonezu
120g mąki 
135g mąki ziemniaczanej 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
Cukier waniliowy 
Olejek cytrynowy 

PRZYGOTOWANIE
Jajka z cukrem i cukrem waniliowym ubić i 
dodać majonez. Mąkę, mąkę ziemniaczaną 
i proszek do pieczenia wymieszać i połączyć 
z resztą . Dodać olejek cytrynowy, wszystko 
wlać do formy i piec 40 minut.
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