SMAKI POWIŚLA

z Domowej Spiżarni

Powiślańskie Przetwory

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Gminę Kwidzyn współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

SMAKI POWIŚLA • TASTES OF POWIŚLE

z Domowej Spiżarni

Powiślańskie Przetwory
••• Homemade Preserves from the Powiśle Region •••

grupa

Gmina Kwidzyn – Lider
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
tel. + 48 55 261 41 51, fax +48 55 279 23 06
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl
www.gminakwidzyn.pl

Urząd Gminy Gardeja – Partner
82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27
tel. +48 55 262 40 50, fax +48 55 262 40 55
e-mail: info@gardeja.pl
www.gardeja.pl

Urząd Gminy Ryjewo – Partner
82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1
tel. +48 55 277 42 70
e-mail: ug@ryjewo.pl
www.ryjewo.pl

Urząd Gminy Sadlinki – Partner
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12
tel. +48 55 275 75 10, fax +48 55 275 75 80
e-mail: urzadgminy@sadlinki.pl
www.sadlinki.pl

2

VEGA Studio Adv. Tomasz Müller
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A
e-mail: biuro@grupavega.pl
www.grupavega.pl
Tekst:
Koła Gospodyń Wiejskich
Tłumaczenie:
Ewa Androsiuk-Kotarska
Zdjęcia:
Tomasz Bednarczyk – „Musek Studio”
Opracowanie graficzne
i przygotowanie do druku:
Sławomira Mosińska
Koordynacja wydania:
Katarzyna Wolska, Katarzyna Stremel
Wydanie pierwsze
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wszelkie prawa zastrzeżone /
All rights reserved
Printed in Poland – Kwidzyn 2021
Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie
jest zabronione
ISBN 978-83-8056-319-3

Spis treści

Table of contents
4

Wstęp / Preface

9
10
11
13
13
14
16
17
18
20
20
21
25
26
26
28
29
30
32
33
33
35
36
37
39
40
41
43

Malinówka / Raspberry liqueur
Ogórki kanapkowe / Sandwich cucumbers
Rydze kiszone / Pickled saffron milk caps
Nalewka z lawendy / Lavender tincture
Nalewka aloesowa z miodem / Aloe vera tincture with honey
Nalewka bursztynowa / Amber tincture
Galaretka z kwiatów czarnego bzu / Elderflower jelly
Cukiniowa sałatka / Courgette salad
Nalewka z aronii / Chokeberry liqueur
Sos z cukinii / Courgette sauce
Buraczki w zalewie / Beetroots in marinade
Ogórki po żydowsku / Jewish style cucumbers
Nalewka z pigwy / Quince liqueur
Dynia w zalewie octowej / Pumpkin in vinegar marinade
Kiełbasa słoikowa / Jarred sausage
Powiślańska śliwka w occie / Powiśle plum in vinegar
Gruszki w occie z małą ilością cukru / Pears in vinegar with a bit of sugar
Żeberka z piwnicy / Ribs from the cellar
Syrop z mniszka / Dandelion syrup
Nalewka z wiśni / Cherry liqueur
Gotowany boczek z weka / Cooked bacon from a mason jar
Schab w winnej zalewie octowej / Pork loin in vinegar marinade
Gołąbki na zimę / Stuffed cabbage rolls for winter
Sos meksykański / Mexican sauce
Pyszne mięsko ze słoika / Delicious meat from a jar
Sałatka z cukinii / Courgette salad
Cytrynówka / Lemon liqueur
Boczek słoikowy / Jarred bacon

43
44
46
47
48
50
50
51
53
53
54
56
57
57
59
60
61
65
65
66
68
69
70
72
73
74
76
76

Buraczki z czosnkiem / Beetroots with garlic
Nalewka z czerwonej porzeczki / Redcurrant liqueur
Sos jabłkowy chutney z imbirem / Apple chutney sauce with ginger
Marynowane słodko-kwaśne jabłka do mięs / Marinated sweet and sour
apples for meat
Syrop z kwiatu czarnego bzu / Syrup of elderberry flowers
Nalewka na kwiatach lipy / Liqueur with linden flowers
Syrop z mięty / Mint syrup
Pasztet z cukinii / Courgette pate
Buraczki – wiórki / Beetroot chips
Buraczki całe / Whole beetroots
Sos z dyni / Pumpkin sauce
Kompot z rabarbaru / Rhubarb compote
Cebulka w zalewie curry / Onion in curry marinade
Rzodkiewka kiszona / Pickled radish
Sos tatarski z marynowanymi grzybkami leśnymi / Tartar sauce with
marinated forest mushrooms
Prażone jabłuszka ze słoika / Roasted apples from a jar
Kapusta kiszona / Sauerkraut
Ogórki curry / Curry cucumbers
Kiełbasa w słoiku / Sausage in a jar
Fasolka w sosie pomidorowym / Beans in tomato sauce
Udka drobiowe / Chicken legs
Wątróbka z jabłkiem / Liver with apple
Prawdziwki marynowane / Pickled penny buns
Ketchup z cukinii / Courgette ketchup
Ryba z cukinią i warzywami / Fish with courgette and vegetables
Sos do spaghetti z cukinii / Courgette spaghetti sauce
Sałatka z cukinii z kurkumą / Courgette salad with turmeric
Sałatka ogórkowa w sosie pomidorowym / Cucumber salad in tomato sauce

77
79
80
81
85
85
86
88
89
90
92
93
94
96
97
97
99
100
100
102
103
105
106
106
108
109
111
112
112

Karkówka w słoikach / Pork neck in jars
Konfitura z czarnej porzeczki / Blackcurrant jam
Słoikowa domowej roboty / Homemade jarred sausage
Nalewka ze śliwek / Plum liqueur
Nalewka z jeżyn z wanilią / Blackberry liqueur with vanilla
Nalewka z czerwonej porzeczki z miętą / Redcurrant liqueur with mint
Prawdziwki w zalewie octowej / Penny buns in vinegar marinade
Syrop miętowy / Mint syrup
Dżem z dyni i jabłek / Pumpkin and apple jam
Sos z cukinii / Courgette ketchup
Sos gospodarza / Farmer’s sauce
Kurkumki / Cucumbers with turmeric
Sałatka gospodyni / Country housewife’s salad
Dynia w occie / Pumpkin in vinegar
Ogórki z pietruszką / Cucumbers with parsley
Gruszki w occie / Pears in vinegar
Buraczki słodko-kwaśne / Sweet and sour red beets
Papryka marynowana / Marinated peppers
Śliwki w occie / Plums in vinegar
Papryka w koncentracie / Peppers in tomato purée
Ogórki kanapkowe / Sandwich cucumbers
Cukinia w zalewie słodko-kwaśnej / Courgettes in sweet and sour marinade
Sałatka z ogórkami, tzw. śmieciuch / Salad with cucumbers, so called ‘rubbish
salad’
Sałatka z curry / Curry salad
Sałatka z fasoli szparagowej / String bean salad
Ogórki czosnkowe / Garlic cucumbers
Cukinia w curry / Courgette in curry
Sałatka z ogórków / Cucumber salad
Ketchup z cukinii / Courgette ketchup
3

Szanowny Czytelniku,
Od najdawniejszych czasów przepisy kulinarne były przekazywane z pokolenia na pokolenie, przede wszystkim ustnie – dziewczęta pomagające swoim matkom uczyły się od nich sposobów przygotowywania i przechowywania jedzenia.
Dziś na naszych terenach działają Koła Gospodyń Wiejskich, które pielęgnują tradycję wspólnego gotowania, działają bardzo aktywnie dla
lokalnej społeczności i dzielą się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą.
Członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich wkładają mnóstwo energii i serca w rozwój lokalnej społeczności, starając się, by podejmowane przez nie działania były odzwierciedleniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu organizowane są
uroczyste obchody Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, spotkania opłatkowe, kuligi, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. To właśnie Koła Gospodyń Wiejskich z terenów naszych gmin są bohaterami tej publikacji.
W książce znajdziemy receptury na wspaniałe soki, syropy, konfitury, nalewki, sałatki, przeciery, sosy, zaprawy, kiszonki i inne przetwory
z najlepszych darów natury.
Z wielką przyjemnością przekazujemy tę publikację jako drogowskaz do zdrowej kuchni. Jednocześnie dziękujemy naszym Kołom Gospodyń Wiejskich za zaangażowanie i wkład w rozwój kuchni regionalnej.
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Dear Reader,
Since ancient times, recipes have been passed down from generation to generation, mostly orally – girls helping their mothers learned
from them how to prepare and preserve food.
Today, our area is home to Country Housewives’ Clubs (CHC) that nurture the tradition of cooking together, operate very actively to the
benefit of the local community, and share their experience and knowledge with us.
Members of Country Housewives’ Clubs put a lot of effort and heart into the development of their community, trying to make their activities reflect the current needs of local residents. It is thanks to their commitment that celebrations of Mother’s Day, Children’s Day, Grandmother’s and Grandfather’s Days, Senior Citizen’s Day, as well as Christmas wafer sharing gatherings, sleigh rides, and St Andrew’s and
carnival parties are organised. Country Housewives’ Clubs from our communes are the heroes and heroines of this publication.
This book contains recipes for delicious juices, syrups, jams, liqueurs, salads, purées, sauces, dressings, pickles and other preserves made
from the best gifts of nature.
It is our great pleasure to present this publication as a guide to healthy cuisine. At the same time, we would like to thank our Country Housewives’ Clubs for their involvement and contribution to the development of regional cuisine.

Wójt Gminy Kwidzyn

Wójt Gminy Gardeja

Wójt Gminy Ryjewo

Wójt Gminy Sadlinki

Head of Kwidzyn Commune

Head of Gardeja Commune

Head of Ryjewo Commune

Head of Sadlinki Commune

Dariusz Wierzba

Kazimierz Kwiatkowski

Sławomir Słupczyński

Elżbieta Krajewska

Dariusz Wierzba

Kazimierz Kwiatkowski

Sławomir Słupczyński

Elżbieta Krajewska
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Gmina Gardeja • Gardeja Commune

KGW BĄDKI
Z uśmiechem na twarzy i ogromną pasją, 18 kobiet działa od 2007 roku. Naszym największym
sukcesem jest zdobycie 1 miejsca na dożynkach gminnych w kategorii wieniec dożynkowy.
Uwielbiamy razem gotować i uszczęśliwiać naszą
lokalną społeczność. Jesteśmy bardzo aktywne,
organizujemy warsztaty, np. szycia, lepienia z gliny, szydełkowania, produkcji papieru. Piszemy
projekty i pozyskujemy środki na doposażenie
naszej świetlicy wiejskiej.

CHC BĄDKI
With smiles on their faces and great passion,
18 women from the club have been operating
since 2007. Our biggest success is winning the
1st prize at the municipal harvest festival in the
category of harvest wreath. We love cooking together and making our local community happy.
We are very active: we organise workshops, e.g.
connected with sewing, clay pottery, crocheting,
paper production. We also write projects and obtain funds to develop our village common room.
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Malinówka

Raspberry liqueur

• 1,5 kg malin • 0,5 kg cukru
• 0,5 l wody • 0,5 l wódki • 0,5 l spirytusu

• 1.5 kg raspberries • 0.5 kg sugar
• 0.5 l water • 0.5 l vodka • 0.5 l spirit

Umyte i osuszone maliny zalać w słoju alkoholem (wódka+spirytus). Owoce muszą być
przykryte alkoholem. Odstawić w ciepłe, ciemne miejsce na 6-8 tygodni (można trzymać
w kuchni, ale trzeba przykryć słój). Co jakiś czas
zamieszać słojem. Po tym czasie zagotować
wodę, dodać cukier. Ostudzony syrop dodać do
owoców. Odstawić na 4 tygodnie. Co jakiś czas
zamieszać słojem. Przefiltrować filtrem z gazy,
gęstym sitkiem. Rozlać do butelek, szczelnie
zamknąć i odstawić w chłodne miejsce. Nalewka powinna leżakować co najmniej 6 miesięcy.
Im dłużej będzie dojrzewać, tym uzyska lepszy
smak. Na smak nalewki mają wpływ też warunki klimatyczne, czyli ilość dni słonecznych czy
ilość opadów w sezonie i w czasie zbiorów, dlatego nalewki robione w danym roku smakują
inaczej niż te z lat poprzednich. Magia nalewki
malinowej to niepowtarzalny smak, który zaspokoi różne gusta.

Pour the washed and dried raspberries and alcohol (vodka + spirit) into a large jar. The fruit
must be covered with alcohol. Set aside in
a warm, dark place for 6-8 weeks (you can keep
the jar in the kitchen, but you have to cover it).
Stir the jar from time to time. After that time,
boil the water and add sugar. Cool the syrup
and add it to the fruit. Set aside for 4 weeks.
Stir the jar from time to time. Filter the liqueur
with a gauze filter and a thick strainer. Pour it
into bottles, seal them tightly and put away in
a cool place. The liqueur should mature for at
least 6 months. The longer it matures, the better its taste. The taste is also affected by climate
conditions, i.e. the number of days of sunshine
or amount of rainfall in the season and during
the harvest, which is why liqueur made in
a given year tastes different from that from previous years. The magic of raspberry liqueur is its
unique flavour which will satisfy various preferences.
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Ogórki kanapkowe
• 5 kg ogórków • 6 szklanek wody • 6 szklanek octu 10%
• 6 szklanek cukru • 1 łyżka ziela angielskiego
• 0,5 łyżka kolorowego pieprzu
• 1 łyżka kurkumy • 1 łyżka curry
• 1 łyżka płatków czosnku • 4 czubate łyżki soli

Ogórki umyć, pokroić w podłużne plastry o równej grubości. Włożyć ciasno do słoików. Zrobić marynatę z wody, octu, cukru, kurkumy, curry, czosnku, pieprzu ziarnistego, ziela angielskiego i soli. Gorącą
marynatą zalać ogórki i od razu zakręcić. Wstawić słoiki do garnka i gotować je około 6-10 minut do
czasu, aż ogórki stracą zielony kolor skórki. Wyjąć słoiki, położyć na ręcznik i przykryć aby wolno stygły.
Ogórki kanapkowe, jak sama nazwa mówi, można stosować do różnych kanapek (z szynką, serem itp.),
pokrojone – do dań obiadowych, dań z grilla. Można również je wykorzystać do różnych sałatek.

Sandwich cucumbers
• 5 kg cucumbers • 6 cups water • 6 cups 10% vinegar
• 6 cups sugar • 1 tablespoon allspice
• 0.5 tablespoon coloured pepper
• 1 tablespoon turmeric • 1 tablespoon curry powder
• 1 tablespoon garlic flakes • 4 heaped tablespoons salt

Wash the cucumbers and cut them into oblong slices of equal thickness. Place cucumbers tightly in
jars. Make the marinade of water, vinegar, sugar, turmeric, curry, garlic, peppercorns, allspice and salt.
Pour the hot marinade over the cucumbers and seal immediately. Put the jars into a pot and cook them
for about 6-10 minutes until cucumber skins lose their green colour. Remove the jars from the pot,
place them on a towel and cover to cool slowly. Sandwich cucumbers, as the name suggests, can be
used for a variety of sandwiches (with ham, cheese, etc.), sliced – for lunch and grilled dishes, and also
in various salads.
10

Rydze kiszone
• ok. 1 kg rydzów (na 1 słoik poj. 1 l)
• 1 duża cebula • 4 liście laurowe
• kilka kulek ziela angielskiego
• sól niejodowana • cukier
• do obgotowania woda + 1 łyżka soli

Rydze trzeba dokładnie oczyścić z resztek ściółki i ziemi. Trzony przyciąć tuż pod kapeluszami. Też można je ukisić, ale najpierw trzeba je
pokroić w plasterki. Większe rydze, warto dla
pewności przekroić na pół, bo często bywają zaczerwione, co słabo widać po odcięciu trzonów.
Grzyby obgotować przez 2-3 minuty, wrzucając
je do wrzącej, osolonej wody. Odcedzić i dokładnie osuszyć. Nie należy kisić rydzów surowych, gdyż mogą być gorzkie. Cebulę obrać,
pokroić w cieniutkie piórka. Słoik wyparzyć
i osuszyć. Na dno wsypać kilka kawałków cebuli,
następnie układać obgotowane grzyby, po 3-4
na warstwę, blaszkami do góry. Każdą warstwę
posypywać szczyptą soli i dosłownie kilkoma
kryształkami cukru. Każdą warstwę grzybów
posypać też odrobiną cebuli i dodać kawałek
liścia laurowego. Co 2-3 warstwy dodać też
kulkę ziela angielskiego. Układać składniki ciasno, lekko dociskając, aż słoik będzie pełen. Na
wierzchu wyłożyć warstwę cebuli. Całość trzeba
jeszcze mocno docisnąć i zakręcić słoik. Pasteryzować 15 minut.

Pickled saffron
milk caps
• about 1 kg saffron milk caps (for 1 l jar)
• 1 large onion • 4 bay leaves
• several grains allspice • non-iodised salt
• sugar • water + 1 tablespoon salt for boiling

Clean the saffron milk caps thoroughly from the
remains of forest bed and soil. Trim the stems
just below the caps. You can also pickle them,
but first cut them into slices. Larger mushrooms
should be cut in half to make sure that they are
not with worms, which often happens but is
hardly visible after cutting off the stems. Put the
mushrooms into boiling salted water and cook
them for 2-3 minutes. Drain and dry thoroughly.
I do not recommend pickling saffron milk caps
raw because they may become bitter. Peel the
onion and julienne it finely. Scald and dry the
jar. Put a few pieces of onion on the bottom of
the jar, then arrange the boiled mushrooms,
3-4 per layer, gills up. Sprinkle each layer with
a pinch of salt and just a few crystals of sugar.
Also, sprinkle each layer with a bit of onion and
add a piece of a bay leaf. Add a grain of allspice every 2-3 layers, too. Stack the ingredients
tightly, pressing lightly, until the jar is full. Top
with a layer of onions. Press down firmly and
seal the jar. Pasteurise for 15 minutes.
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Nalewka z lawendy
KGW CYGANY
W 1947 roku pani Katarzyna Winiarz zorganizowała spotkanie kobiet i założyła Ligę Kobiet. Na
drugim spotkaniu jednogłośnie wybrano przewodniczącą – panią Apolonię Szalewską, która
przewodziła grupie 50 lat. Obecnie w kole działają 24 osoby. Od 12 lat przyjmują pielgrzymów na
trasie Elbląg – Częstochowa, dla których nieodpłatnie przygotowują obiad, kawę i ciasto.

CHC CYGANY
In 1947, Ms Katarzyna Winiarz organised a women’s meeting and founded the Women’s League. At the second meeting, a chairperson was
unanimously elected – Ms Apolonia Szalewska
took the position and led the group for 50 years.
Today there are 24 members of the club. For 12
years, they have been receiving pilgrims on the
Elbląg – Częstochowa route, for whom they prepare lunch, coffee and cake free of charge.
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Lavender tincture

• 50 g suszonych kwiatów lawendy
• 0,5 l wódki • 0,5 l przegotowanej wody
• ¾ szklanki miodu pszczelego

• 50 g dried lavender flowers
• 0.5 l vodka • 0.5 l boiled water
• ¾ cup bee honey

Do słoja wsypać lawendę, zalać litrem rozcieńczonej wódki i odstawić na 2 tygodnie w ciemne, ciepłe miejsce. Następnie filtrując, przelać do butelki, wymieszać z miodem
i odstawić na miesiąc w ciemne miejsce. Nalewka działa
uspokajająco oraz tonizująco na układ nerwowy, ułatwia
zasypianie i łagodzi stres.

Put lavender into a jar, pour one litre of diluted vodka and
leave for 2 weeks in a dark, warm place. Then pour the liqueur into a bottle, filtering it, mix in the honey and set aside
in a dark place for a month. The drink has a calming and
toning effect on the nervous system, makes it easier to fall
asleep, and relieves stress.

Nalewka aloesowa z miodem

Aloe vera tincture
with honey

• 0,5 kg liści oraz świeżych łodyg aloesu (3-5 lat)
• 0,5 kg miodu • 0,25 l spirytusu

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i włożyć do ciemnego słoja na 5 dni. Nalewkę przelać do butelki. Stosować
2 godziny przed jedzeniem 1 łyżkę. Leczenie trwa do 3 tygodni. Polecana szczególnie w profilaktyce antyrakowej
(przetestowana), a także jako środek wzmacniający organizm.

• 0.5 kg aloe vera leaves and fresh stems (3-5 years old)
• 0.5 kg honey • 0.25 l spirit

Mix all ingredients thoroughly and put in a dark jar for
5 days. Pour the tincture into a bottle. Take 1 tablespoon
2 hours before meals. The treatment lasts up to 3 weeks.
Recommended especially to prevent cancer (confirmed via
tests) and also as strengthening medicine.
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KGW CZARNE DOLNE
Nalewka bursztynowa
• 0,5 l spirytusu 96%
• 5 dag rozdrobnionego bursztynu

Rozdrobniony bursztyn zalać spirytusem 96%. Postawić
w ciemnym miejscu, co jakiś czas wstrząsając. Po 10 dniach
można używać. Idealna na zmęczenie, bóle głowy, grypę,
korzonki, bóle mięśni i bóle sercowe. 2-3 krople nalewki na
szklankę herbaty 1-2 razy dziennie. Uwaga: tego samego
bursztynu można użyć tylko dwa razy.

Amber tincture
• 0.5 l 96% spirit
• 50 g crushed amber

Pour 96% spirit over the crushed amber. Leave in a dark
place; shake from time to time. You can use it after 10 days.
The tincture is ideal for fatigue, headaches, flu, lumbago,
and muscle and heart pains. 2-3 drops of the tincture per
cup of tea 1-2 times a day. Caution! The same amber can
be used only twice.
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Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego (SMCD) rozpoczęło
swoją działalność w lutym 2019 r. i liczy obecnie 13 osób. Są to panie ze wsi Czarne Dolne, które wcześniej działały w Kole Gospodyń
Wiejskich w Czarnem Dolnem. W 2019 r. KGW Czarne Dolne zmieniło swoją nazwę na Stowarzyszenie Miłośników Czarnego Dolnego.
Stowarzyszenie skupia się głównie na zachowaniu tradycji i zwyczajów na wsi, promocji i ochronie zdrowia, promocji walorów turystycznych swojej miejscowości oraz integracji lokalnej społeczności. Członkinie SMCD były współorganizatorkami wielu warsztatów
rękodzielniczych, kulinarnych, lokalnych imprez integracyjnych oraz
akcji charytatywnych i konkursów. Przedsięwzięcia, w których brały
udział panie ze Stowarzyszenia, były organizowane i projektowane
z myślą o wszystkich: dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach.
Aktywizowały one mieszkańców również pod kątem spędzania czasu wolnego oraz dbania o dziedzictwo kulturowe regionu. Stowarzyszenie od kilku lat jest współorganizatorem imprezy z okazji Święta
Pieczonego Ziemniaka i Dożynek Parafialnych.

CHC CZARNE DOLNE
The Association of Czarne Dolne Fans (SMCD) started its activity in
February 2019, and currently has 13 members. They are ladies from
the village of Czarne Dolne who were previously actively engaged
in the Country Housewives’ Club in Czarne Dolne. In 2019, CHC
Czarne Dolne changed its name to the Association of Czarne Dolne Fans. The association is mainly focused on preserving traditions
and customs of the countryside, promoting and protecting health,
promoting tourist attractions of the village, and gathering the local
community together. Members of the SMCD have co-organised numerous handicraft and culinary workshops, local integration events,
charity actions, and competitions. The undertakings participated by
the ladies from the Association were organised and designed with
everyone in mind: children, teenagers, adults and the elderly. The
association also engaged the inhabitants within the scope of spending their free time and caring for the cultural heritage of the region.
For several years now, the Association has co-organised events to
celebrate the Baked Potato Festival and the Parish Harvest Festival.
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Cukiniowa sałatka
• 2,5 kg cukinii młodej • 0,5 kg marchewki • 0,5 kg cebuli

Galaretka z kwiatów
czarnego bzu
• 8 ubitych szklanek kwiatów bzu
• 10 szklanek wody
• 3 szklanki cukru
• sok z 4 cytryn
• 4 opakowania żelfixu po 40 g każde

Kwiaty czarnego bzu zebrać w słoneczny dzień
z dala od dróg. Nożyczkami odciąć same kwiaty, bez zielonych ogonków. Rozłożyć na białej
ściereczce, aby drobne owady mogły z nich
wyjść. Po godzinie zebrać kwiaty do miski. Zagotować wodę. Wyłączyć ogień i wrzucić kwiaty. Przemieszać, nakryć i odstawić na 6 godzin.
W tym czasie kwiaty oddadzą swój smak, aromat i kolor. Następnie przelać przez sito wyłożone gęstą gazą. Dodać cukier i żelfix. Dokładnie
rozmieszać. Po ostygnięciu rozlać do słoiczków
i pasteryzować 20 minut. Wyjąć słoiki i ustawić
je dnem do góry.
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Elderflower jelly
• 8 packed cup elderflowers
• 10 cups water
• 3 cups sugar
• juice of 4 lemons
• 4 packets of gelling sugar (żelfix), 40 g each

Collect the elderflowers on a sunny day in
a place away from roads. Use scissors to cut off
only flowers, without the green stalks. Spread
the flowers out on a white cloth so that small
insects can come out of them. After an hour,
put the flowers into a bowl. Boil the water. Turn
off the heat and throw in the flowers. Stir, cover and leave for 6 hours. During this time the
flowers will give up their flavour, aroma, and
colour. Pour the water through a sieve lined
with thick gauze. Add sugar and gelling sugar.
Stir thoroughly. Once cooled, pour into jars and
pasteurise for 20 minutes. Then take the jars out
and put them upside down.

Zalewa:
• 1 szklanka octu • 1 szklanka cukru • 1 szklanka wody

Cebulę pokroić w prążki, cukinię w kostkę, a marchew
utrzeć na tarce (duże oczka), wszystko w osobnych naczyniach posolić 1 łyżeczką soli. Odstawić na 2 godziny. Marchew wrzucić do garnka, dusić pod przykryciem 5 minut.
Do marchewki dodać cebulę i cukinię i dusić jeszcze 10 minut. Do garnka z warzywami wlać zagotowaną zalewę i gotować wszystko 4 minuty. Gorącą sałatkę nałożyć w słoiki,
zakręcić i odstawić do góry dnem.

Courgette salad
• 2.5 kg young courgettes • 0.5 kg carrots • 0.5 kg onions
Marinade:
• 1 cup vinegar • 1 cup sugar • 1 cup water

Cut the onions into rings, dice the courgettes and grate the
carrots (coarse grater), all in separate bowls, and add 1 teaspoon of salt. Leave for 2 hours. Put the carrots into a pot
and simmer for 5 minutes, covered. Add the onion and courgette to carrots and simmer for another 10 minutes. Pour
the boiled marinade into the pot with the vegetables and
cook everything for 4 minutes. Put the hot salad into jars,
seal them and set aside.
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Nalewka z aronii
• 160 sztuk owoców aronii • 100 sztuk liści wiśni
• 1 litr wody • 3 szklanki cukru
• 2 łyżeczki kwasku cytrynowego
• 1,5 szklanki spirytusu

Owoce i liście gotować 30 minut. Ostudzić i odcedzić. Dodać cukier, kwasek cytrynowy, wymieszać i gotować 15
minut. Ostudzić i dodać spirytus. Rozlać w butelki, zakręcić
i gotowe.

Chokeberry liqueur
• 160 chokeberries • 100 cherry leaves
• 1 l water • 3 cups sugar
• 2 teaspoons citric acid
• 1.5 cups spirit

KGW GARDEJA
Początki działalności KGW Gardeja, sięgają roku
1948. W ostatnich latach, koło organizuje głównie spotkania dla osób starszych i samotnych,
z okazji ważniejszych świąt w kalendarzu. Uczestniczy także w pokazach stołów świątecznych na
terenie powiatu kwidzyńskiego.

CHC GARDEJA
The origins of CHC Gardeja date back to 1948. In
recent years, the club has been organising mainly meetings for the elderly and lonely on some
more important holidays in the calendar. It also
participates in Christmas table meetings held on
the territory of Kwidzyn County.

Boil the fruits and leaves for 30 minutes. Cool down and
strain. Add sugar and citric acid, stir, and boil for 15 minutes. Cool down and add the spirit. Pour into bottles, seal
them and that’s it!
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Sos z cukinii

Courgette sauce

• 1,5 kg cukinii • 0,5 kg cebuli
• 0,5 kg cukru
• 2 małe paczki kwasku cytrynowego
• 20 dag przecieru pomidorowego
• 1 łyżka papryki ostrej
• 0,5 łyżki curry
• 0,5 łyżki pieprzu • 1 łyżka soli

• 1.5 kg courgettes • 0.5 kg onion
• 0.5 kg sugar
• 2 small packets of citric acid
• 200 g tomato purée
• 1 tablespoon hot paprika
• 0.5 tablespoon curry
• 0.5 tablespoon pepper • 1 tablespoon salt

Cebulę i cukinię gotować do miękkości z cukrem i kwaskiem cytrynowym. Dodać resztę składników i zmiksować.
Razem gotować 20 minut. Gorące nałożyć do słoików i zakręcić. Nie pasteryzować.

Cook the onion and courgette until soft with sugar and
citric acid. Add the rest of the ingredients and blend. Boil
together for 20 minutes. Put into jars when hot and seal the
jars. Do not pasteurise.

Buraczki w zalewie

Beetroots in marinade

• 1 kg buraczków (malutkich)

• 1 kg beetroots (small)

Zalewa:
• 3 szklanki wody • 0,5 szklanki octu
• 2 łyżki cukru • 1 łyżka soli
• listek laurowy i ziele angielskie wg uznania

Marinade:
• 3 cups water • 0.5 cup vinegar
• 2 tablespoons sugar • 1 tablespoon of salt
• bay leaves and allspice to taste

Zagotować składniki zalewy. Buraczki, ugotować i obrać.
Włożyć do słoików i zalać zalewą. Pasteryzować 10 minut.

Boil the marinade ingredients. Boil the beetroots and peel
them. Put into jars and pour the marinade. Pasteurise for
10 minutes.
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Ogórki po żydowsku
(na 7-8 słoików)
• 4 kg ogórków • 1 pęczek zielonego kopru
• 1 pęczek liści selera • 1 pęczek natki pietruszki
• 2 marchewki • 1 duża cebula
Zalewa:
• 1 szklanka octu 10% • 2 szklanki cukru
• 4 szklanki wody • 2 łyżki soli

Wszystko razem zagotować. Do słoika włożyć marchewkę,
cebulę, nać pietruszki, selera i kopru. Ogórki pokroić w plastry (wzdłuż, mogą być obrane). Zalać zalewą i pasteryzować 15 minut.

Jewish style cucumbers
(for 7-8 jars)
• 4 kg cucumbers • 1 bunch green dill
• 1 bunch celery leaves • 1 bunch parsley leaves
• 2 carrots • 1 large onion
Marinade:
• 1 cup 10% vinegar • 2 cups sugar
• 4 cups water • 2 tablespoons salt
Boil everything together. Put the carrots, onions, parsley leaves, celery and dill into jars. Cut the cucumbers into slices
(lengthwise, they can be peeled). Pour the marinade over
them and pasteurize for 15 minutes.
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Nalewka z pigwy

KGW OBORY

• 1 kg owoców pigwy • 2 szklanki (0,5 kg) cukru
• 0,5 l spirytusu 96% • 0,5 l wódki

Gotujemy razem od 20 lat i świetnie się bawimy
oraz uzupełniamy. Brałyśmy udział w wielu konkursach kulinarnych a nasze przepisy na potrawy
zostały opublikowane w książkach „Powiślański
Stół Wielkanocny” i „Powiślański Stół Bożonarodzeniowy”.

Pigwy umyć, obrać i pokroić w ćwiartki. Usunąć gniazda nasienne. Pokrojone owoce umieścić w słoju
i zalać spirytusem oraz wódką na miesiąc. W tym czasie co kilka dni potrząsać słojem. Po miesiącu odlać spirytus do innego naczynia, owoce zasypać dużą ilością cukru lub zmieszać z płynnym miodem.
Odstawić słój z owocami i poczekać aż cukier się rozpuści i powstanie gęsty syrop. Syrop należy odcedzić od owoców i dodać do nalewki. Odstawić na tydzień, przefiltrować i przelać do butelek. Odstawić
w ciemne i zimne miejsce. Najlepiej spożywać po 2-4 miesiącach.

CHC OBORY

Quince liqueur

We have been cooking together for 20 years. We
have fun together and complement each other
well. We have taken part in numerous cooking
competitions and our recipes have been published in the books ‘Powiśle Easter Table’ and
‘Powiśle Christmas Table’.

• 1 kg quince fruit • 2 cups (0.5 kg) sugar
• 0.5 l spirit 96% • 0.5 l vodka

Wash the quinces, peel them and cut into quarters. Remove the cores. Place the cut fruit in a jar, pour
with spirit and vodka, and leave for a month. During this time, shake the jar every few days. After
a month, pour off the spirit into another container and sprinkle the fruit with plenty of sugar or mix it
with liquid honey. Set the jar with the fruit aside and wait until the sugar dissolves and thick syrup is
formed. Strain the syrup from the fruit and add it to the liqueur. Leave for a week, then filter and pour
into bottles. Set aside in a dark and cold place. It is best to consume the product after 2-4 months.
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Dynia w zalewie octowej

Pumpkin in vinegar marinade

• 1 l wody • 1 szklanka octu • 3 szklanki cukru
• 10 szt. goździków • 1 średnia dynia

• 1 l water • 1 cup vinegar • 3 cups sugar
• 10 cloves • 1 medium-sized pumpkin

Dynię pokroić w paski i obrać ze skóry, następnie pokroić
w kostkę.

Cut the pumpkin into strips and peel off the skin. Dice the
peeled pumpkin.

Wodę, ocet, cukier i goździki zagotować i dodać dynię.
Gotować 10-15 minut. Jak będzie już miękkawa, z zalewy
wybrać goździki, aby dynia nie zmieniła koloru. Przełożyć
gorącą dynię do słoików, zakręcić i gotować na małym
ogniu 10 minut.

Boil the water, vinegar, sugar and cloves and add the pumpkin. Boil for 10-15 minutes until soft, and then remove the
cloves from the marinade so that the pumpkin does not
change colour. Put the hot pumpkin into jars, seal them and
cook over low heat for 10 minutes.

Kiełbasa słoikowa

Jarred sausage

• 2 kg łopatki • 1 kg karkówki
• 1 kg boczku • 1 kg golonki
• pieprz czarny 2 łyżki • pieprz ziołowy 1 łyżka
• mała główka czosnku • 3 łyżki soli

• 2 kg pork shoulder • 1 kg pork neck
• 1 kg bacon • 1 kg pork knuckle
• 2 tablespoons black pepper • 1 tablespoon herb pepper
• 1 small garlic head • 3 tablespoons salt

Mięso należy pokroić na kawałki i zmielić, dodać przyprawy
i ok. 2 szklanki zimnej wody. Wszystkie składniki muszą się
idealnie za sobą połączyć, masa powinna mieć konsystencję spójną i kleistą. Włożyć w słoiki i gotować 2 godz. na
małym ogniu.

Cut the meat into pieces and mince it, add the spices and
about 2 cups of cold water. All the ingredients must combine
perfectly, the mixture must have coherent and sticky consistency. Put it into jars and cook for 2 hours on low heat.
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STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I SYMPATYKÓW
WSI RAKOWIEC
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi
Rakowiec powstało w 2009 roku i liczy 27 członków. Największym sukcesem stowarzyszenia jest
pozyskanie środków na remont Sali Tradycji Kulinarnych w Rakowcu, spotkania z seniorami, pokazy kuchni regionalnej i wyjazdy integracyjne
w różne zakątki Polski.

ASSOCIATION OF INHABITANTS AND SUPPORTERS
OF RAKOWIEC VILLAGE
The Association of Inhabitants and Supporters
of Rakowiec Village was established in 2009 and
now has 27 members. The association’s greatest
successes have been raising funds for the renovation of the Hall of Culinary Traditions in Rakowiec,
meetings with elder citizens, organising presentations of regional cuisine and integration trips to
various parts of Poland.
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Powiślańska śliwka w occie
• 2 kg śliwek
Zalewa:
• 1 kg cukru • 0,5 l octu 10% • 1 łyżka ziaren gorczycy
• 1 torebka cukru waniliowego
• 5 goździków • imbir

Składniki zalewy zagotować. Śliwki węgierki ułożyć w dużym słoju i zalać gotową zalewą. Po 24 godzinach zlać zalewę do rondla, ponownie zagotować i zalać śliwki. Czynności powtórzyć 3-4 razy. Przed ostatnim zalaniem śliwki
przełożyć do słoików.

Powiśle plum in vinegar
• 2 kg plums
Marinade:
• 1 kg sugar • 0.5 l 10% vinegar • 1 tablespoon mustard
seeds • 1 packet vanilla sugar
• 5 cloves • ginger

Boil the ingredients for the marinade. Place the common
plums in a large jar and pour with the marinade. After 24
hours pour the marinade into a saucepan, boil again and
pour it over the plums. Repeat this procedure 3-4 times. Before the last pouring, put the plums into jars.
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Gruszki w occie
z małą ilością cukru

Pears in vinegar with
a bit of sugar

• 1 kg gruszek (niezupełnie dojrzałych)
• 1,5 szklanki octu 10%
• 2 łyżki cukru • kilka goździków
• kawałek cynamonu

• 1 kg pears (not quite ripe)
• 1.5 cups 10% vinegar
• 2 tablespoons sugar • a few cloves
• a piece of cinnamon

Gruszki umyć, obrać, przepołowić, wydrążyć gniazda nasienne. Aby uniknąć ciemnienia owoców, obrane gruszki należy zanurzyć
w wodzie zakwaszonej kwaskiem cytrynowym.
Zagotować 2,5 szklanki wody, dodać ocet, cukier, przyprawy i zagotować. Do wrzącego płynu włożyć gruszki (uprzednio osączone na sicie)
i gotować powoli, aż staną się szkliste. Owoce
pozostawić w płynie do ostygnięcia, przenieść
do chłodnego pomieszczenia. Następnego dnia
zlać płyn, zagotować i ostudzić. Gruszki ułożyć
w słojach typu twist i zalać ostudzonym płynem. Słoje zamknąć.

Wash the pears, peel them, cut into halves, and
remove the cores. To avoid darkening of the
fruit, immerse the peeled pears in water with citric acid. Boil 2.5 cups of water, add vinegar, sugar and spices, and boil. Put the pears (previously drained on a sieve) into the boiling liquid
and cook slowly until they become glassy.
Leave the fruit in the liquid to cool down, and
take them to a cool room. The next day, pour
off the liquid, boil and cool down. Arrange the
pears in jars with a twist cover, and pour the
cooled liquid over them. Close the jars.
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Żeberka z piwnicy

KGW TYCHNOWY

Żeberka podzielić, polać olejem i obtoczyć w przyprawach.
Po wymieszaniu podsmażyć na smalcu. Włożyć do słoików
i wlać troszkę sosu, który powstał przy smażeniu, zakręcić. Słoiki gotować pierwszego dnia 2 godziny na wolnym
ogniu, drugiego dnia 1 godzinę i trzeciego dnia 1 godzinę,
pozostawić w garnku do ostygnięcia. Trzymać w chłodnym
miejscu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tychnowach powstało
w 1952 r. z inicjatywy pań, które chciały się lepiej poznać i działać razem dla dobra wsi. Obecnie liczy 31
członków. Przewodniczącą jest pani Emilia Redmer.
Największym atutem koła jest promocja lokalnej kultury i dziedzictwa regionu Powiśla poprzez uczestnictwo
w różnego rodzaju konkursach kulinarnych na szczeblu
ogólnopolskim i wojewódzkim, takich jak: „Polska od
Kuchni”, „Bitwa Regionów”, „Baba Wielkanocna” w Warszawie, „Stoły Bożonarodzeniowe i Wielkanocne” w Starym Polu, „Słodkie smaki regionów” organizowane podczas Pomorskich Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich,
„Dni Polskie” w Brukseli.

Ribs from the cellar

CHC TYCHNOWY

• 2 kg żeberek • sól • pieprz
• przyprawa do mięsa Knorr
• majeranek • smalec • olej

• 2 kg ribs • salt • pepper
• Knorr seasoning for meat
• marjoram • lard • oil

Divide the ribs, pour them with oil and coat in spices. Mix
thoroughly and fry in lard. Put the ribs into jars and pour
a little bit of the sauce which has formed during frying, then
close the jars. On the first day, cook the jars for 2 hours on
low heat, on the second day – for 1 hour, and on the third
day – for 1 hour, too. Keep in a cool place.
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The Country Housewives’ Club in Tychnowy was formed
in 1952 on the initiative of ladies who wanted to get to
know each other better and act together for the benefit
of the village. Currently, the club has 31 members. Its
president is Ms Emilia Redmer. Our greatest advantage
is the promotion of local culture and heritage of the Powiśle region through participation in various national
and voivodeship culinary competitions, such as: ‘Getting to Know Poland through the Kitchen’, ‘Battle of the
Regions’, ‘Easter Babka Cake’ in Warsaw, ‘Christmas and
Easter Tables’ in Stare Pole, ‘Sweet Tastes of the Regions’
organised during the Pomeranian Conferences of Country Housewives’ Clubs, and ‘Polish Days’ in Brussels.
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Nalewka z wiśni

Syrop z mniszka

Dandelion syrup

• 400 główek kwiatu mniszka • 3 cytryny • 4 szklanki wody • 4,5 szklanki cukru

• 400 dandelion flower heads • 3 lemons • 4 cups water • 4.5 cups sugar

Przygotować pięć słoiczków 200 ml. Kwiaty mniszka najlepiej zerwać rano w słoneczny
dzień. Zebrane umieścić w misce. Cytryny pokroić w plastry, nad miską wycisnąć z nich sok
i ułożyć je na wierzchu. Zalać letnią przegotowaną wodą i odstawić na noc. Na drugi dzień
odcisnąć przez gazę i do soku wsypać cukier. Gotować przez 3 godziny, często mieszając.

Prepare five 200-ml jars. Dandelion flowers are best picked in the morning on a sunny day.
Place the picked flowers in a bowl. Slice the lemons, squeeze their juice over the bowl and
place them on top. Cover with lukewarm boiled water and leave overnight. On the next day,
strain through gauze and add sugar to the juice. Boil for 3 hours, stirring frequently.

Po upływie wyznaczonego czasu rozlać gorący syrop do słoiczków, starannie zakręcić i ustawić do góry dnem do wystudzenia. Jesienią i zimną dodawać do smaku po 2 łyżeczki syropu
do herbaty lub wody.

After that time, pour the hot syrup into jars, carefully seal them and put upside down to
cool. In autumn and winter, add 2 teaspoons of the syrup to taste to your tea or water.
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Cherry liqueur

• 150 wiśni (dojrzałych) • 200 liści z wiśni
• 8 szklanek wody • 4,5 szklanki cukru
• 2 łyżeczki kwasku cytrynowego
• 2 szklanki spirytusu

• 150 cherries (ripe) • 200 cherry leaves
• 8 cups water • 4.5 cups sugar
• 2 teaspoons citric acid
• 2 cups spirit

Wiśnie i liście zalać wodą i gotować przez 30 min. Po zagotowaniu przecedzić przez gazę lub sito, umieścić ponownie
w garnku, dodać cukier i kwasek cytrynowy i gotować przez
kolejne 20 min. Ostudzić i do zimnego soku dodać spirytus.
Rozlać do butelek, po godzinie starannie zamknąć.

Pour water over the cherries and leaves, and boil for 30
minutes. After boiling, strain through gauze or a sieve, put
back into the pot, add sugar and citric acid, and boil for
another 20 minutes. Cool down and add spirit to the cold
juice. Pour into bottles, and close carefully after an hour.

Gotowany boczek z weka

Cooked bacon from
a mason jar

• ½ kg boczku surowego
• 1 listek laurowy
• 1 kulka ziela angielskiego
• ½ łyżeczki soli • 2 łyżki wody

• 0.5 kg raw bacon
• 1 bay leaf • 1 grain allspice
• 0.5 teaspoon salt • 2 tablespoons water

Boczek natrzeć solą. Włożyć do słoika typu wek. Dodać listek laurowy, ziele angielskie i 2 łyżki wody. Słoik zamknąć
klamrą i gumką. Do garnka wlać wodę do wysokości ¾ słoika. Gotować 2 godziny.

Rub the bacon with salt. Place it in a mason jar. Add the bay
leaf, allspice, and 2 tablespoons of water. Seal the jar with
a clamp and a rubber band. Pour water into a pot up to ¾ of
its height. Boil the jar in the pot for 2 hours.
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KGW RAKOWIEC
KGW zostało założone 2 lipca 2020 z inicjatywy sołtysa pana Stanisława
Olszewskiego, który poczuł potrzebę, aby coś się zadziało w Rakowcu. To on
jest „ojcem” prężnie działającej grupy 32 mieszkańców Rakowca i okolic. Wiele dobroci i bezinteresownej pomocy społeczeństwu daje nasza przewodnicząca pani Barbara Żółtańska. Nasze założenia to działanie dla lokalnej społeczności, rozwijanie swoich umiejętności, pasji i uczenie się od siebie. Dużą
przyjemność czerpiemy z przebywania ze sobą. Przez rok działalności w trudnym otoczeniu mieliśmy okazję realizować inicjatywy mające na celu aktywizację mieszkańców Rakowca i okolic, poprzez szereg zorganizowanych spotkań pod patronatem GOK w Kwidzynie. Braliśmy czynny udział w festynie na
rzecz chorego dziecka, Senioraliach w Rakowcu, dożynkach, Dniu Dziecka. Ale
szczególne emocje przyniosła nam inicjatywa odwiedzenia przed świętami
Bożego Narodzenia w 2020 r. osób starszych i samotnych. Razem z Radą Sołecką i wsparciem Wójta Gminy Kwidzyn oraz proboszcza, przygotowaliśmy
upominki z opłatkiem. Radość, zaskoczenie i łzy – te emocje towarzyszyły osobom, które odwiedzaliśmy. To niesamowite chwile, które na długo zapadną
w pamięć. Sukcesy przed nami. Największą gratyfikacją jest zadowolenie
mieszkańców i uczestników inicjatyw, które organizujemy.

CHC RAKOWIEC
CHC was founded on July 2, 2020 on the initiative of the village administrator,
Mr Stanisław Olszewski, who felt the need to make something new happen in
Rakowiec. He is the ‘father’ of this thriving group of 32 residents of Rakowiec
and the surrounding area. Our chairwoman, Barbara Żółtańska, gives the local community lots of goodness and unselfish help. Our goal is to act for the
benefit of the local community, develop our skills and passions, and learn
from each other. We take great pleasure in spending time together. For a year
of our activity in this difficult environment, we had an opportunity to implement initiatives aimed at engaging the residents of Rakowiec and the surrounding area through a series of organized meetings under the auspices of the
Communal Centre of Culture in Kwidzyn. We participated actively in: a fair for
a sick child, the Rakowiec Senior Citizens Festival, a harvest festival and
a Children’s Day event. However, we were the most excited about the initiative of visiting elderly and lonely people in 2020 before Christmas. Together
with the Village Council and with the support of the Head of Kwidzyn Commune and the parish priest, we prepared small wafer gifts. Joy, surprise and
tears – these emotions accompanied the people we visited. These incredible
moments will stay in our memories for a long time. There are successes still
ahead of us. The greatest gratification is the satisfaction of the residents and
participants of the initiatives we organise.

Schab w winnej
zalewie octowej

Pork loin in vinegar
marinade

• 0,5 kg schabu • 3 jajka • 0,25 dkg bułki tartej
• sól, pieprz • olej do smażenia

• 0.5 kg pork loin • 3 eggs • 250 g breadcrumbs • salt, pepper • oil for frying

Zalewa:
• 1 szklanka octu jabłkowego
• 3 szklanki wody • 3 łyżki cukru
• 1 łyżka soli • 2 cebule
• 3 ziarenka ziela angielskiego
• 1 liść laurowy • ½ łyżeczki pieprzu
• ½ łyżeczki papryki słodkiej
• 1⁄₈ łyżeczki chilli

Marinade:
• 1 cup apple cider vinegar • 3 cups water
• 3 tablespoons sugar
• 1 tablespoon salt
• 2 onions • 3 grains allspice • 1 bay leaf
• 0.5 teaspoon pepper
• 0.5 teaspoon sweet paprika
• 1⁄₈ teaspoon chilli seasoning

Wodę, ocet, cukier, przyprawy oraz pokrojoną
w piórka cebulę doprowadzić do wrzenia, gotować 5 min. Zalewę przestudzić. Schab pokroić na nieduże kotlety, rozbić, przyprawić solą
i pieprzem. Opanierować w rozmąconym jajku
i bułce tartej, smażyć na rozgrzanym oleju. Gorące kotlety włożyć do czystych, wyparzonych
słoików i zalać chłodną zalewą. Gotowe słoiki
zakręcić i odstawić do spiżarni. Najlepiej smakują po miesiącu leżakowania.

Bring water, vinegar, sugar, spices and sliced
onion to a boil, cook for 5 minutes. Let the marinade cool down. Cut the loin into small chops,
beat them flat, and season with salt and pepper.
Coat in beaten egg and breadcrumbs, fry in hot
oil. Put the hot chops into clean, scalded jars
and pour over with the cooled marinade. Close
the jars and put them in the pantry. They taste
best after a month of maturing.
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Sos meksykański
Gołąbki na zimę

Stuffed cabbage rolls
for winter

• 2 kg mięsa mielonego mieszanego
• 1 szklanka ryżu • 2 cebule
• 2 jajka • 2 liście laurowe
• 5 ziarenek ziela angielskiego
• 1 główka kapusty
• 0,7 litra passaty pomidorowej
• 1 litr wody • sól, pieprz

• 2 kg mixed minced meat
• 1 cup rice • 2 onions
• 2 eggs • 2 bay leaves
• 5 grains allspice
• 1 cabbage • 0.7 l tomato passata
• 1 l water • salt, pepper

Ryż ugotować w 2 szklankach osolonej wody,
wystudzić. Kapustę sparzyć – liście powinny być
elastyczne. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na klarowanym maśle.

Boil the rice in 2 cups of salted water, let it cool
down. Scald the cabbage – leaves should be
flexible. Dice the onion and fry it in clarified
butter.

Mięso połączyć z podsmażoną cebulą, ryżem,
jajkami, solą i pieprzem. Gotowy farsz zawijać
w liście kapusty (z liści odciąć twardą część). Gotowe gołąbki włożyć do wyparzonych słoików.
Passatę pomidorową zagotować z wodą, dodać
liść laurowy i zielę, doprawić solą i pieprzem.
Gotową zalewę przelać do słoików z gołąbkami,
zakręcić.

Combine the meat with the fried onion, rice,
eggs, salt and pepper. Wrap the stuffing in cabbage leaves (cut off the hard part of the leaves).
Put the ready cabbage rolls into scalded jars.
Boil the tomato passata with water, add bay leaves and allspice, season with salt and pepper.
When the marinade is ready, pour it into the jars
with stuffed cabbage rolls and seal them.

Słoiki gotować wg zasady: pierwszy dzień –
1 godzina, drugi dzień – 30 minut, trzeci dzień –
30 minut, wszystko na wolnym ogniu.

Cook the jars according to the procedure: the
first day – 1 hour, second day – 30 minutes, third
day – 30 minutes, all on low heat.
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• 3 kg cukinii • 1 kg cebuli • 1 kg papryki czerwonej
• ½ szklanki oleju • 1 szklanka cukru
• 1 szklanka octu • 1 łyżeczka chilli • 1 łyżeczka curry
• 1 łyżeczka papryki czerwonej słodkiej
• 1 litr ketchupu łagodnego

Warzywa pokroić w kostkę, zasypać 2 łyżkami soli i odstawić na 2 godziny. Dodać olej, ocet, przyprawy i gotować
przez 30 minut. Dodać ketchup, gotować jeszcze 10 min.
Gotowy sos wlać do czystych, wyparzonych słoików i pasteryzować 15 min.

Mexican sauce
• 3 kg courgettes • 1 kg onions • 1 kg red pepper
• 0.5 cup oil • 1 cup sugar
• 1 cup vinegar • 1 teaspoon chilli seasoning
• 1 teaspoon curry powder
• 1 teaspoon sweet paprika • 1 l mild ketchup

Dice the vegetables, sprinkle them with 2 tablespoons salt
and leave for 2 hours. Add oil, vinegar and spices and cook
for 30 minutes. Add ketchup and cook for another 10 minutes. Pour the ready sauce into clean, scalded jars and pasteurise for 15 minutes.
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Pyszne mięsko ze słoika
Krystyna Stankiewicz

KGW KORZENIEWO
Koło reaktywowało się w 2002 roku. Obecnie liczy 21 członkiń. Największym sukcesem koła jest
przynosząca owoce współpraca ze szkołą, przedszkolem i biblioteką w Korzeniewie. Na swoim
koncie mamy wiele napisanych projektów, nakarmionych mieszkańców i radości z bycia dla ludzi.

CHC KORZENIEWO
The Club was reactivated in 2002. At present it
has 21 members. Its greatest success is fruitful
cooperation with the school, kindergarten and
library in Korzeniewo. We have written numerous
projects, fed local inhabitants and enjoyed being
there for people.

• 4 kg mięsa (boczek, łopatka, szynka)
• 1 łyżeczka cukru • 1 łyżeczka saletry • 2-3 łyżki soli
• 1 łyżeczka zmielonego czarnego pieprzu
• 4 ziarna jałowca + 4 ziarna ziela angielskiego – rozgnieść
• 2 liście laurowe – rozkruszyć
• 2 ząbki czosnku – zmiażdżyć

Mięso pokroić w grubą kostkę. Pozostałe składniki wymieszać i natrzeć nimi mięso. Zostawić na 24 godz. Przełożyć
do słoików (¾ wysokości) i pasteryzować (od zagotowania
1,5 godziny).

Delicious meat from a jar
Krystyna Stankiewicz

• 4 kg meat (bacon, shoulder, ham)
• 1 teaspoon sugar • 1 teaspoon saltpetre
• 2-3 tablespoons salt • 1 teaspoon ground black pepper
• 4 grains juniper + 4 grains allspice – crushed
• 2 bay leaves – crushed
• 2 cloves garlic – crushed

Cut the meat into thick cubes. Mix the remaining ingredients and rub into the meat. Leave for 24 hours. Put into
jars (up to ¾ of their height) and pasteurise (1.5 hours from
bringing them to the boil).
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Cytrynówka
Halina Dubiela

Sałatka z cukinii
Krystyna Stankiewicz

• 2 kg cukinii
• 4 papryki (czerwona i żółta)
• 4 cebule • 3 szklanki wody
• 3 szklanki octu winnego
• 1 szklanka cukru
• 5 łyżeczek soli • 1 łyżeczka curry
• 3 liście laurowe
• 5 ziaren ziela angielskiego
• łyżeczka pieprzu czarnego
• łyżeczka gorczycy • koper
• 1 ząbek czosnku

Courgette salad

• 1 l wódki • 6-8 cytryn
• 3 szklanki cukru

Krystyna Stankiewicz

• 2 kg courgettes
• 4 peppers (red and yellow)
• 4 onions • 3 cups water
• 3 cups wine vinegar
• 1 cup sugar
• 5 teaspoons salt • 1 teaspoon curry powder
• 3 bay leaves
• 5 grains allspice
• 1 teaspoon black pepper
• 1 teaspoon mustard seeds • dill
• 1 clove garlic

Cytryny wyszorować i sparzyć. Pokroić w plasterki, w dużym słoju przesypać cytryny cukrem. Ostawić na tydzień
w ciepłym miejscu – potrząsając słojem od czasu do czasu.
Po tygodniu odcedzić na sicie cytryny i połączyć z alkoholem. Nadaje się od razu do degustacji.

Lemon Liqueur
Halina Dubiela

Cukinię i cebulę obrać i pokroić w półpaski.
Paprykę pokroić w półpaski. Z pozostałych
składników zagotować zalewę, włożyć do niej
pokrojone warzywa i podgotować 4-5 minut.
Przygotować słoiki. Gorącą cukinię przełożyć
do słoików, zamknąć. Na ściereczce ułożyć słoiki
„do góry dnem” i zostawić do ostygnięcia.
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Peel the courgettes and onion, and cut them
into half-strips. Cut the peppers into half-strips.
Boil the marinade from the remaining ingredients, add the cut vegetables and boil for 4-5
minutes. Prepare the jars. Put the hot courgettes into the jars, and seal them. Place the jars
upside down on a cloth and leave to cool.

• 1 l vodka • 6-8 lemons
• 3 cups sugar

Scrub the lemons, scald them and then cut them into slices.
In a large jar, sprinkle the lemons with sugar. Set aside for
a week in a warm place – shake the jar from time to time.
After a week, strain the lemons in a sieve and combine
them with alcohol. Suitable for drinking straight away.

41

Boczek słoikowy
Krystyna Kiliszek

KGW GNIEWSKIE POLE
Koło nieformalnie działa od ok. 50 lat. Przewodniczącą jest pani Elżbieta Czeszejko-Sochacka. W kole działa 21 kobiet, które chętnie biorą udział w inicjatywach
społecznych.

CHC GNIEWSKIE POLE
The club has operated informally for about 50
years. Its chairman is Ms Elżbieta Czeszejko-Sochacka. There are 21 women in the club, who
eagerly participate in social initiatives.
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Jarred bacon
Krystyna Kiliszek

• 2 kg boczku • woda
• sól zwykła i peklowa • (1 jajko)

• 2 kg bacon • water
• ordinary and curing salt • (1 egg)

2 l zimnej przegotowanej wody solić, aż wypłynie zanurzone jajko, dodać 2 łyżeczki soli peklowej. Boczek włożyć do
solanki, zostawić w chłodnym miejscu na 48 godzin. Następnie wyjąć i osuszyć. Boczek pokroić na kawałki, żeby
dobrze było układać w słoiki. Każdy kawałek obsmażyć
na smalcu z każdej strony. Obsypać pieprzem i czosnkiem
w dowolnej ilości. Ułożyć ciasno w słoikach. Słoiki gotować
w garnku na wolnym ogniu od 1,5 do 2 godzin. Po wystygnięciu przechowywać w lodówce.

Add salt to 2 l of cold boiled water until a submerged egg
comes out, add 2 teaspoons of pickling salt. Put the bacon
into the brine and leave in a cool place for 48 hours. Then
take it out and dry. Cut the bacon into pieces so that it is
easy to arrange it in jars. Fry each piece in lard on each side.
Sprinkle with as much pepper and garlic as you like. Place
tightly in the jars. Boil the jars in a pot on low heat for 1.5 to
2 hours. Once cooled, store in the fridge.

Buraczki z czosnkiem

Beetroots with garlic

Elżbieta Czeszejko-Sochacka

Elżbieta Czeszejko-Sochacka

• 4 kg buraków • 3 duże cebule • 5 ząbków czosnku
• 4 szklanki wody • 2 szklanki cukru • 4 płaskie łyżki soli
• 1,5 szklanki octu 10% • 10 ziarenek pieprzu

• 4 kg beetroots • 3 large onions • 5 cloves garlic
• 4 cups water • 2 cups sugar • 4 flat tablespoons salt
• 1.5 cups 10% vinegar • 10 peppercorns

Buraki ugotować w łupinach i zetrzeć na tarce do jarzyn.
Cebulę drobno pokroić, czosnek przecisnąć przez praskę
lub drobniutko posiekać. Cebulę i czosnek dodać do buraków, wlać wodę, dodać cukier, sól, ocet i pieprz. Wymieszać
i odstawić na 24 godziny. Po tym czasie odsączyć na sitku,
przełożyć do słoików i zapasteryzować. Sok po odsączeniu
buraków jest doskonały do barszczu.

Boil the beets in their skins and grate them on a vegetable
grater. Chop the onion finely and mince the garlic or chop
it finely. Add the onion and garlic to the beetroots, pour
in the water, add sugar, salt, vinegar and pepper. Stir and
leave for 24 hours. After that time, drain the beetroots in
a sieve, put them into jars and pasteurize. Juice after draining the beetroots is perfect for borscht.
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Nalewka z czerwonej porzeczki
Dorota Gerlach

• 3 litry owoców czerwonej porzeczki • alkohol 70% (0,5 l spirytusu i 0,5 l wódki)
• 0,5-1 g cynamonu (szczypta) • 15-20 sztuk goździków • 0,5-1 kg cukru

Dojrzałe, oczyszczone i umyte owoce umieścić w słoju (gąsiorze), zalać alkoholem, by pokrył całe owoce. Dodać cynamon i goździki, zamknąć słój (gąsior) i odstawić w ciemne miejsce na 6 tygodni. Po 6 tygodniach zlać roztwór do innego naczynia, a owoce zasypać cukrem i wymieszać. Odstawić w ciemne
miejsce, mieszając co 1-2 dni aż do całkowitego rozpuszczenia cukru. Jak cukier się rozpuści, zlać syrop
i wymieszać go z poprzednio zlanym roztworem, przelać do butelek. Pozostawić w ciemnym miejscu
na 2-3 miesiące.

Redcurrant liqueur
Dorota Gerlach

• 3 l redcurrant fruit • 70% alcohol (0.5 l spirit and 0.5 l vodka)
• 0.5-1 g cinnamon (pinch) • 15-20 cloves • 0.5-1 kg sugar

Place ripe, cleaned and washed fruit in a jar (demijohn), and pour the alcohol to cover the entire fruit.
Add cinnamon and cloves, close the jar (demijohn) and put it in a dark place for 6 weeks. After that
time, pour the solution into another container, sprinkle sugar over the fruit and mix. Leave in a dark
place, stirring every 1-2 days until the sugar has dissolved completely. When the sugar has dissolved,
pour off the syrup, mix it with the previously poured off solution, and pour into bottles. Leave in a dark
place for 2-3 months.
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AKADEMIA AKTYWNOŚCI
TYCHNOWY
Stowarzyszenie Akademia Aktywności powstało
w 2019 r. Liczy 23 członków. Działamy dla dobra
i rozwoju mieszkańców miejscowości Tychnowy
oraz Gminy Kwidzyn. Największe działania: Konkurs na Chleb Tychnowski z warsztatami pieczenia, zajęcia nordic walking, Wigilia 2019 dla osób
z niepełnosprawnościami, samotnych i wykluczonych (przy współpracy z Gminą Kwidzyn
i Caritas Tychnowy), Wigilia 2020 – paczki żywnościowe dla potrzebujących, z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych (przy współpracy
z Gminą Kwidzyn i sołectwem Tychnowy).

ACADEMY OF ACTIVITY
TYCHNOWY
The Association Academy of Activity was established in 2019. It has 23 members. We act for
the benefit and development of the inhabitants
of Tychnowy as well as Kwidzyn Commune. Greatest activities organized by us so far: Tychnowy bread competition with baking workshops,
Nordic walking classes, Christmas Eve 2019 for
people with disabilities, lonely and excluded (in
cooperation with Kwidzyn County and Caritas
Tychnowy), Christmas Eve 2020 – food parcels for
people in need, with disabilities, and excluded (in
cooperation with Kwidzyn County and the village of Tychnowy).
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Sos jabłkowy chutney
z imbirem
• 1 szklanka cukru • 1 szklanka octu jabłkowego
• 3 cm świeżego imbiru • skórka starta z jednej pomarańczy
• 1 łyżka łagodnego curry
• 3 duże twarde i słodkie jabłka pokrojone w kostkę
• spora garść rodzynek

Marynowane słodko-kwaśne jabłka do mięs

Zagotować ocet z cukrem, pokrojonym w kostkę imbirem,
skórkami cytrusów i rodzynkami. Dodać jabłka. Gotować aż
do uzyskania konsystencji dżemu. Podawać z mięsami na
zimno.

• jabłka koniecznie jędrne, twarde i zdrowe
• 1 litr wody • 35 dag cukru
• 0,5 łyżeczki soli • 3 łyżeczki octu 10%
(ew. czubata łyżeczka kwasku cytrynowego)

• apples must be firm, hard and healthy
• 1 l water • 350 g sugar
• 0.5 teaspoon salt • 3 teaspoons 10% vinegar
(or a heaped teaspoon citric acid)

oraz do każdego słoika:
• 1 goździk • 2-4 ziarenka pieprzu czarnego
lub kolorowego
• 2 ziarenka ziela angielskiego

and for each jar:
• 1 clove • 2-4 grains of black
or coloured pepper
• 2 grains allspice

Jabłka umyć, nie obierać. Ewentualnie wydrążyć gniazda nasienne. Jabłka włożyć do słoika,
dodać przyprawy. Z podanych proporcji wykonać zalewę i zalać nią jabłka. Szczelnie zakręcić
i pasteryzować ok. 20 minut. Jeżeli jabłka się
rozpadają, skrócić czas pasteryzacji do 15 minut.

Wash the apples, do not peel them. If necessary, cut out the cores. Put the apples into a jar,
add spices. Prepare marinade from the given
proportions of ingredients and pour it over the
apples. Seal the jars tightly and pasteurize for
about 20 minutes. If the apples fall apart, shorten the pasteurisation time to 15 minutes.

Apple chutney sauce
with ginger
• 1 cup sugar • 1 cup apple cider vinegar
• 3 cm fresh ginger • zest grated from 1 orange
• 1 tablespoon mild curry powder
• 3 large hard and sweet apples – diced
• a handful of raisins

Marinated sweet and
sour apples for meat

Boil the vinegar with sugar, diced ginger, citrus peel and
raisins. Add the apples. Cook until it has the consistency of
jam. Serve cold with meat.
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Syrop z kwiatów
czarnego bzu
• 40-60 baldachów kwiatów czarnego bzu
• 1 litr wody • 1 kilogram cukru

Kwiaty czarnego bzu należy odpowiednio przygotować –
usunąć łodygi i ogonki. Następnie należy je zalać wrzącą
wodą i pozostawić do wystygnięcia. Wystudzone, zalane
wodą kwiaty pozostawić na 24 godziny w lodówce. Po upływie doby kwiaty należy przecedzić przez sito, dodać cukier
i zagotować. Warto pamiętać, aby w trakcie gotowania systematycznie zbierać pojawiającą się pianę. Po całkowitym
rozpuszczeniu cukru, gotowy syrop przelewać do sterylnych
słoików lub buteleczek i pasteryzować przez około kwadrans.

Syrup of elderberry flowers
• 40-60 elder flower umbels
• 1 l water • 1 kg sugar
Prepare the elderberry flowers properly – remove the stems
and petioles. Then pour boiling water over them and leave
to cool. Place the cooled flowers, poured with water in the
fridge for 24 hours. After that, strain the flowers through
a sieve, add sugar and bring to the boil. Remember to regularly collect the foam that appears on the surface while
boiling. When the sugar has dissolved completely, pour the
syrup into sterile jars or bottles and pasteurise for about 15
minutes.
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KGW BRACHLEWO
Koło powstało z inicjatywy Pani Ireny Siekierkoskiej około 40 lat temu. Obecna przewodnicząca, pani Bożena Kosowska, prowadzi koło
wraz z 43 członkiniami. Od wielu lat działamy
aktywnie, biorąc udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Kwidzyn
i gmin sąsiadujących.

CHC BRACHLEWO
The club was established by Ms Irena Siekierkoska about 40 years ago. The current chairwoman, Bożena Kosowska, leads the club which
now has 43 members. For many years, we have
been actively participating in all cultural events
in the area of Kwidzyn Commune and the neighbouring communes.
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Nalewka na kwiatach lipy
Barbara Wendt

Liqueur with linden flowers
Barbara Wendt

• 2 szklanki kwiatów lipy • 0,5 l spirytusu
• 0,5 l wody • 0,5 l miodu lipowego
• kilka goździków

• 2 cups linden flowers • 0.5 l spirit
• 0.5 l water • 0.5 l linden honey
• a few cloves

Wodę z goździkami zagotować i wystudzić, dodać miód
i spirytus. Odstawić na 2 miesiące w ciepłe miejsce. Umyte
i osuszone kwiaty lipy włożyć do słoja, zalać alkoholem i odstawić na 2 tygodnie. Przefiltrować i rozlać do butelek.

Boil the water with cloves and cool it down, add the honey
and spirit. Set aside in a warm place for 2 months. Put washed and dried linden flowers into a jar, pour the alcohol
over them and set aside for 2 weeks. Filter and pour into
bottles.

Syrop z mięty

Mint syrup

• 30 gałązek mięty • 0,5 kg cukru
• 1 łyżeczka kwasku cytrynowego lub 2 cytryny
• 2 litry wody

Wodę zagotować z cukrem i kwaskiem. Do gorącego syropu
dodać umytą miętę i odstawić na 24 h. Następnie przecedzić,
zagotować, dodać sok z cytryny lub kwasek. Przelać do słoików i pasteryzować 15 minut.

• 30 mint sprigs • 0.5 kg sugar
• 1 teaspoon citric acid or 2 lemons
• 2 l water

Boil the water with the sugar and acid. Add washed mint to
the hot syrup and leave for 24 hours. Then strain the syrup,
boil it, and add lemon juice or acidic acid. Pour into jars and
pasteurise for 15 minutes.

Pasztet z cukinii
Ewelina Wojke

• 3 szklanki cukinii startej na tarce jarzynowej o grubych oczkach
• 3 duże cebule drobno posiekane
• 1,5 szklanki bułki tartej • 4 jajka • ¾ szklanki oleju
• 1 szklanka tartego żółtego sera
• 1 łyżeczka pieprzu • 2 łyżki Vegety
Wszystkie składniki wymieszać i piec w brytfance ok. 1 h w temp. 180ºC.
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Courgette pate
Ewelina Wojke

• 3 cups courgettes grated on a coarse vegetable grater
• 3 large onions, finely chopped
• 1.5 cups breadcrumbs • 4 eggs • ¾ cup oil
• 1 cup grated yellow cheese
• 1 teaspoon pepper • 2 tablespoons Vegeta seasoning
Mix all the ingredients and bake them in a roasting tin for about 1 hour at 180ºC.

51

KGW MAREZA – MAREZIANKI
Koło Gospodyń Wiejskich w Marezie powstało
w 1956 roku i liczyło około 100 członkiń. Działają bardzo prężnie, organizują min. dni dziecka, spotkania
wielkanocne i bożonarodzeniowe, Sylwestra i wiele
innych imprez okolicznościowych. Przy wspólnym
gotowaniu i biesiadowaniu kobiety śpiewają ludowe
piosenki. W 1986 roku Pani Teresa Gwóźdź założyła
Zespół Ludowy Marezianki. Marezianki biorą udział
w wielu konkursach i dumnie od 35 lat reprezentują
Gminę Kwidzyn.

CHC MAREZA – MAREZIANKI
The Country Housewives’ Club in Mareza was established in 1956 and had about 100 members. They
operated actively, organising Children’s Day events,
Easter and Christmas meetings, New Year’s Eve and
many other special events. While cooking and feasting together, the women sang folk songs. In 1986
Mrs Teresa Gwóźdź founded the Marezianki Folk
Band. For 35 years now, Marezianki have been taking
part in numerous competitions and proudly representing Kwidzyn Commune.

52

Buraczki – wiórki

Beetroot chips

• 4 kg buraczków • 1 szklanka octu 10%
• 1 szklanka cukru • 2 łyżki soli

• 4 kg beetroots • 1 cup 10% vinegar
• 1 cup sugar • 2 tablespoons salt

Buraczki umyć i obgotować (muszą być lekko twarde), zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Wszystkie składniki zmieszać razem i odstawić na 1 godzinę. Buraczki włożyć do
słoików i pasteryzować 15 min.

Wash and boil the beets (they must be slightly hard), and
grate them on a large-mesh grater. Stir all the ingredients
well and set aside for 1 hour. Put the beetroots into jars and
pasteurize for 15 minutes.

Buraczki całe

Whole beetroots

• 2 kg buraków

• 2 kg beetroots

Zalewa:
• 3 szkl wody • 1 szkl cukru • 1 szkl octu 10%
• 1 łyżka soli

Marinade:
• 3 cups water • 1 cup sugar • 1 cup 10% vinegar
• 1 tablespoon salt

Obrać i ugotować buraki, upchać do słoików. Buraki w słoikach zalać zalewą i zakręcić. Pasteryzować 15 minut, odstawić do góry denkiem na 8 godzin.

Peel and boil the beets, and put them into jars. Pour marinade over the beetroots in jars and seal the jars. Pasteurize
for 15 minutes. Leave upside down for 8 hours.
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Sos z dyni
• 3 kg dyni • 1 kg cebuli • 1 kg czerwonej papryki
Zalewa:
• 1,5 szklanki octu • 1 kg cebuli
• 0,8 l koncentratu pomidorowego
• 2 łyżki bazylii • 2 łyżki oregano
• 2 łyżki przyprawy do spaghetti
• 1 łyżka papryki ostrej • 1 łyżka papryki słodkiej

Warzywa pokroić i każde z osobna posolić 2 łyżkami soli,
odstawić na 2 godziny. Przygotować zalewę. Każde warzywo osobno gotować 30 min. Zmiksować, połączyć z zalewą
i gotować 30 min.

Pumpkin sauce
• 3 kg pumpkin • 1 kg onion • 1 kg red pepper
Marinade:
• 1.5 cups vinegar • 1 kg onion • 0.8 l tomato purée
• 2 tablespoons basil • 2 tablespoons oregano
• 2 tablespoons spaghetti seasoning
• 1 tablespoon hot paprika • 1 tablespoon sweet paprika

KGW MAREZA OSIEDLE
Choć działamy dopiero od 2 lat, plany mamy
ogromne. Nasze koło składa się z 14 osób. Braliśmy udział w konkursie kulinarnym, ale najbardziej cieszy nas karmienie społeczności lokalnej.
Gotowanie to nasza pasja.

CHC MAREZA OSIEDLE
Although we have been active for only 2 years,
we have very ambitious plans! Our club consists
of 14 members. We have taken part in a culinary
competition, but what we enjoy most is feeding
our local community. Cooking is our passion!

Cut up the vegetables and season separately with 2 tablespoons of salt, then set aside for 2 hours. Prepare the marinade. Boil each group of vegetables separately for 30 minutes. Blend them, combine with the marinade and cook for
30 minutes.
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Cebulka w zalewie curry
Kompot z rabarbaru

Onion in curry marinade

• cebulka mała

• small onions

• woda • rabarbar
• cukier (na słoik litrowy 4 łyżki cukru)

Zalewa:
• 1,5 l wody • 1,5 szklanki octu • 2 łyżki soli
• 2 szklanki cukru • 2 łyżki curry

Marinade:
• 1.5 l water • 1.5 cups vinegar • 2 tablespoons salt
• 2 cups sugar • 2 tablespoons curry

Rabarbar umyć, pokroić w kostkę i włożyć do słoików. Wodę
zagotować z cukrem i zalać słoiki. Pasteryzować 15 min.

Cebulkę obrać i włożyć do słoików, zalać zalewą i pasteryzować 15 min.

Peel the onion and put it into jars; pour the marinade over
and pasteurize for 15 minutes.

Rzodkiewka kiszona

Pickled radish

Rhubarb compote
• water • rhubarb
• sugar (4 tablespoons sugar per 1-litre jar)

Wash the rhubarb, dice it and put into jars. Boil the water
with sugar and pour it into the jars. Pasteurise for 15 minutes.
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• rzodkiewka • czosnek • chrzan • koper
• ziele angielskie • liść laurowy

• radish • garlic • horseradish • dill
• allspice • bay leaves

Solanka:
• 2 łyżki soli na 1 l wody

Brine:
• 2 tablespoons salt per 1 litre water

Rzodkiewkę umyć, odciąć korzonki i włożyć do słoików
wraz z przyprawami. Zalać solanką i zakręcić słoiki. Odstawić w chłodne i ciemne miejsce. Rzodkiewkę można spożywać już po 2 tygodniach.

Wash the radishes, cut off the roots and put the vegetables
into jars together with the spices. Pour the brine over and
seal the jars. Leave them in a cool and dark place. Radishes
are ready after 2 weeks.
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Sos tatarski z marynowanymi
grzybkami leśnymi

KGW LICZE
Koło nieformalnie działa od 2015 r., a oficjalnego wpisu dokonano w 2019 r. Największym sukcesem 15
członków koła jest udział w inicjatywach lokalnych
i uczestnictwo we współtworzeniu książki z przepisami kulinarnymi. Kobiety w kole idealnie się uzupełniają, każda z nich jest inna, co sprawia że każda
inicjatywa w której biorą udział jest wyjątkowa.

CHC LICZE
The club has been informally active since 2015, and
was officially registered in 2019. The biggest success
of the 15 members of the club is participation in local
initiatives and in preparing a recipe book. The women
in the club complement each other perfectly; each of
them is different and that makes every initiative participated by them truly exceptional.
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• słoiczek grzybków marynowanych • 3 ogórki konserwowe
• 1 cebula • 2 łyżki posiekanego szczypiorku
• 1 łyżka posiekanej pietruszki • 3 łyżki majonezu
• 1 łyżka jogurtu naturalnego • szczypta soli i pieprzu

Ogórki, grzybki marynowane oraz cebulę pokroić w drobną kostkę, wrzucić wszystko do miseczki. Dodać posiekany
szczypiorek oraz natkę pietruszki. Następnie dodać majonez
z jogurtem naturalnym, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Wszystko razem wymieszać, odstawić do lodówki. To bardzo
smaczny sos, który jest jedną z tradycyjnych potraw kuchni
polskiej. Nie może w nim zabraknąć zbiorów leśnych, takich
jak grzybki, które po zamarynowaniu są idealne do sosu.

Tartar sauce with marinated
forest mushrooms
• 1 jar marinated mushrooms • 3 pickled cucumbers
• 1 onion • 2 tablespoons chopped chives
• 1 tablespoon chopped parsley
• 3 tablespoons mayonnaise • 1 tablespoon plain yoghurt
• a pinch of salt and pepper

Dice the cucumbers, pickled mushrooms and onions finely,
and put everything into a bowl. Add chopped chives and
parsley. Then add mayonnaise with plain yoghurt, and season
with salt and pepper to taste. Stir everything together and put
it in the fridge. This is the most delicious sauce and one of the
traditional dishes of Polish cuisine. It should not lack forest
harvest such as mushrooms, which – when marinated – are
perfect for the sauce.
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Kapusta kiszona
Prażone jabłuszka
ze słoika

Roasted apples from
a jar

• 2 kg jabłek
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżeczki cynamonu
• 1⁄₃ szklanki wody

• 2 kg apples
• 1 cup sugar
• 2 teaspoons cinnamon
• 1⁄₃ cup water

Jabłka obrać, pokroić na większe kawałki, do
garnka wlać wodę, wrzucić jabłka i prużyć pod
przykryciem ok. 20 min., co jakiś czas mieszając.
W międzyczasie przygotować słoiki. Gdy jabłka
zrobią się miękkie, dodać cukier oraz cynamon,
gotować na małym ogniu, tak żeby woda wyparowała. Gorące jabłka przełożyć do słoików.
Pasteryzować ok. 20 min. Szarlotka z takimi jabłkami wyciągniętymi w środku zimy ze spiżarni
smakuje wyśmienicie, a zarazem przypomina
letnią zieleń oraz promienie słoneczne padające
na sad pełen pysznych owoców.

Peel the apples, cut them into large pieces, pour
water into the pot, throw the apples in and roast
under the lid for about 20 minutes, stirring from
time to time. In the meantime, prepare the jars.
When the apples are soft, add sugar and cinnamon, and cook over low heat until the water evaporates. Put the hot apples into the jars. Pasteurise for about 20 minutes. Apple pie with such
apples taken out of the pantry in the middle
of winter tastes delicious and reminds us of summer greenery and sun rays falling on the orchard
full of mouth-watering fruit.
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Kapustę obrać z brzydkich liści. Umyć każdą główkę i poszatkować. Kapustę układać w pojemniku warstwowo. Na każdy
kilogram dać łyżkę soli, można także dodać startą marchewkę według upodobania. Kapustę ubijać ręką lub ubijakiem,
aż sok przykryje kapustę. Okres kiszenia to ok. 10 dni. Po tym
czasie można przełożyć do wyparzonych słoików.

Sauerkraut
Peel the cabbage from its ugly outer leaves. Wash each
cabbage and shred it. Arrange the cabbage in layers in a container. Add a tablespoon of salt per each kilo of sauerkraut;
you can add grated carrot in the amount depending on your
taste. Crush the cabbage with your hand or a pestle until
the juice covers the cabbage. The pickling period is about
10 days. After that time, put the sauerkraut into scalded jars.
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Gmina Ryjewo • Ryjewo Commune

Ogórki curry
Agnieszka Bajerowska

KGW MĄTOWSKIE
PASTWISKA
Kółko Rolnicze KGW w Mątowskich Pastwiskach
działa od 1983 roku. Koło na nowo zostało reaktywowane w 2011 roku. Obecnie liczy 10 członkiń.
Co roku gospodynie biorą czynny udział w kiermaszach wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
przygotowując m.in. ciasta i pierniki.

CHC MĄTOWSKIE
PASTWISKA
Agricultural CHC in Mątowskie Pastwiska has
been operating since 1983. The club was reactivated in 2011 and now has 10 members. Every
year, the country housewives actively participate
in Easter and Christmas fairs, preparing, i.a., cakes
and gingerbread cookies.
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Curry cucumbers
Agnieszka Bajerowska

• 2-3 kg ogórków • liście selera • 2 cebule
• ziarna gorczycy • papryka • czosnek

• 2-3 kg cucumbers • celery leaves • 2 onions
• mustard seeds • bell pepper • garlic

zalewa:
• 1 l wody • 1,5 szklanki octu • 1,5 łyżki soli
• 3 szklanki cukru • 2 duże łyżki stołowe przyprawy curry

marinade:
• 1 l water • 1.5 cups vinegar • 1.5 tablespoons salt
• 3 cups sugar • 2 large tablespoons curry seasoning

Składniki zalewy zagotować. Do każdego słoika włożyć pokrojone w słupki lub plastry ogórki, liść selera, plastry cebuli, kilka ziaren gorczycy. Gorącą zalewą zalać ogórki. Słoiki
zamknąć i pasteryzować.

Boil the ingredients of the marinade. Fill each jar with
cucumbers cut into thicker strips or slices, celery leaves,
onion slices, and a few mustard seeds. Pour the hot marinade over the cucumbers. Twist jar tops up and pasteurize.

Kiełbasa w słoiku

Sausage in a jar

Teresa Polenz

Teresa Polenz

• 2 kg mięsa wieprzowego • 80 dkg słoniny
• 1 łyżka stołowa soli peklowej
• 1 łyżka stołowa cukru • 5-6 ząbków czosnku
• ½ łyżki majeranku • pieprz • sól

• 2 kg pork • 800 g pork fat
• 1 tablespoon curing salt
• 1 tablespoon sugar • 5-6 cloves garlic
• 0.5 tablespoon marjoram • pepper • salt

Mięso i słoninę zmielić w maszynce o dużych oczkach. Czosnek obrać i drobno pokroić. Wszystkie składniki wyrobić
w misce i dokładnie wymieszać. Po wyrobieniu włożyć do
słoików i gotować 2 godziny.

Mince the meat and pork fat in a large-mesh mincer. Peel
the garlic and chop finely. Mix all the ingredients in a bowl
and stir thoroughly. Once kneaded, put into jars and cook
for 2 hours.
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KGW „RENAWA” BENOWO
Fasolka w sosie
pomidorowym
Jolanta Pilczuk

Beans in tomato
sauce
Jolanta Pilczuk

(Składniki na 11 słoików 0,33 l)
• 2 kg żółtej fasolki szparagowej
• 1 nieduża marchewka
• 1 średnia cebula
• 2 małe słoiki przecieru pomidorowego
• 2 szklanki oleju
• 2 liście laurowe
• 6 łyżek cukru
• 3 łyżki soli
• 2 łyżki octu 10%
• ½ łyżeczki pieprzu

(ingredients for 11 jars of 0.33 l)
• 2 kg yellow string beans
• 1 small carrot
• 1 medium-sized onion
• 2 small jars of tomato purée
• 2 cups oil
• 2 bay leaves
• 6 tablespoons sugar
• 3 tablespoons salt
• 2 tablespoons 10% vinegar
• 0.5 teaspoon pepper

Cebulę pokroić w cienkie półtalarki, marchewkę
na tarce na łezkach. Rozgrzać olej i dusić warzywa ok. 15 min. Dodać liście, pieprz, 2 łyżki soli,
cukier i przeciery. Wlać ocet i wymieszać. Fasolki
pokroić na kawałki 3-5 cm i włożyć do wrzątku
na 10 min. (do wody dodać 1 łyżkę soli i szczyptę cukru), odcedzić, dodać do warzyw i dusić 15
min. Gorącą sałatkę przełożyć do słoików i pasteryzować 20 min.

Cut the onion into thin slices and grate the
carrot finely. Heat the oil and simmer the vegetables for about 15 minutes. Add the leaves,
pepper, 2 tablespoons of salt, sugar and purée.
Pour in the vinegar and stir. Cut the beans into
3–5-cm pieces and place them in boiling water
for 10 min. (add 1 tablespoon of salt and a pinch
of sugar to the water), drain, add to the vegetables and simmer for 15 minutes. Put the hot
salad into jars and pasteurise for 20 minutes.
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Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „RENAWA” w Benowie zostało założone w 2009 r.
i od tego czasu prężnie działamy i tworzymy
dzieła kulinarne. Cenimy przede wszystkim sporządzanie przetworów z dobrych i ekologicznych
produktów, w co wkładamy wiele miłości i serca.
Bierzemy udział w wielu projektach, przedsięwzięciach, konkursach oraz imprezach organizowanych przez ODR w Starym Polu i GOK w Ryjewie. Jesteśmy pomysłodawczyniami „Festiwalu
Smaków” w Benowie, który odbywa się każdej
jesieni. Gotujemy, bo to kochamy.

CHC ‘RENAWA’ BENOWO
Agricultural Club – Country Housewives’ Club
‘RENAWA’ in Benowo was established in 2009
and since then we have been thriving and creating culinary works. Above all, we value preparing homemade products from good and organic ingredients, to which we put a lot of love
and heart. We participate in numerous projects,
undertakings, competitions and events organised by the Agricultural Advisory Centre in Stare
Pole and Communal Centre of Culture in Ryjewo.
We are the originators of the ‘Festival of Flavours’
in Benowo, which takes place every autumn. We
cook because we love it.
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Udka drobiowe
Anna Król

Chicken legs
Anna Król

• 1 kg udek drobiowych bez skóry
• 2 łyżeczki soli (peklosól zamiast soli przedłuża trwałość konserwy)
• 1 łyżka stołowa czosnku niedźwiedziego • 1 łyżka stołowa lubczyku
• 1 plaster cebuli na słoik • 6 ziaren pieprzu na słoik
• 2 ziarenka ziela angielskiego na słoik • 1 liść laurowy na słoik

• 1 kg skinless chicken legs
• 2 teaspoons salt (curing salt instead of salt prolongs the life of the preserve)
• 1 tablespoon wild garlic • 1 tablespoon lovage
• 1 slice onion per jar • 6 peppercorns per jar
• 2 allspice grains per jar • 1 bay leaf per jar

Udka peklować 24 godziny. Po tym czasie pokroić mięso na 4-centymetrowe kawałeczki
i wymieszać z ziołami. Na dno słoika wrzucić plaster cebuli, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. Napełnić słoiki mięsem, zostawiając 2 cm od brzegu. Pasteryzować 1,5 godziny.
Ponowna pasteryzacja następnego dnia przedłuża trwałość konserwy.

Cure the legs for 24 hours. Then, cut the meat into 4-cm pieces and mix with herbs. Put an
onion slice, pepper, bay leaf, and 2 allspice grains at the bottom of each jar. Fill the jars with
meat up to 2 cm from the upper edge. Pasteurise for 1.5 hours. Pasteurising again the next
day prolongs the shelf life of the preserve.
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Wątróbka z jabłkiem
Anna Król

Liver with apple
Anna Król

(Składniki na dwa słoiki 500 ml)
• 2 cebule • 2 jabłka • 600 g wątróbki drobiowej • 2 łyżki stołowe majeranku
• 1 łyżeczka czosnku granulowanego • 1 łyżeczka pieprzu
• 2 łyżeczki soli • 1 łyżka stołowa masła

(ingredients for two 500-ml jars)
• 2 onions • 2 apples • 600 g chicken liver • 2 tablespoons marjoram
• 1 teaspoon granulated garlic • 1 teaspoon pepper
• 2 teaspoons salt • 1 tablespoon butter

Cebulę pokroić w piórka. Jabłka ze skórką podzielić na ćwiartki, wyciąć gniazda nasienne
i każdą ćwiartkę pokroić w kostkę. Wątróbkę wymieszać z przyprawami. Układać w słoikach
warstwami cebulę, jabłko, wątróbkę – i tak na przemian do napełnienia słoików. Na wierzchu położyć łyżkę masła i przykryć folią aluminiową. Piec 30 minut w nagrzanym piekarniku
w 180ºC. Po upieczeniu zakręcić nakrętkę i pozostawić do wystygnięcia. Tym sposobem zapasteryzowane przetwory mają dłuższy termin do spożycia.

Julienne the onion. Divide apples with skin into quarters, cut out the cores and dice each
quarter. Mix the liver with the spices. Arrange onions, apples, and liver in the jars in alternating layers until the jars are full. Put a tablespoon of butter on top and cover with aluminium
foil. Roast for 30 minutes in an oven preheated to 180ºC. After roasting, close the cap and
leave to cool down. This way the pasteurised preserves will have a longer shelf life.
69

KGW „RUDNICZANKI”

Po udanym grzybobraniu wyczyścić zbiory, umyć i ugotować w osolonej wodzie. Zalewę z podanych wyżej składników zagotować. Wyparzone słoiki napełnić grzybami do
¾ wysokości. Zalać gorącą zalewą, zakręcić i pasteryzować
przez 15 minut.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Rudniczanki” zostało założone 16 maja 2019 r. w Rudnikach. Koło
liczy 17 członkiń, a przewodniczącą jest najmłodsza
z nich – Malwina Zablińska. Rudniki to mała wieś, którą
w większości zamieszkują rolnicy. Znaczną część społeczeństwa stanowią seniorzy. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby wszystkich grup społecznych, nasze
działania są skierowane do całej społeczności lokalnej,
której brakuje okazji do wspólnego spędzania wolnego
czasu, uczestniczenia w życiu społecznym, korzystania
z kultury i rozrywki, czy rozwijania własnych zainteresowań i pasji. „Rudniczanki” spotykają się głównie we
własnym niewielkim gronie. Podczas spotkań pieczemy ciasta i robimy przetwory. Dzielimy się przepisami.
Zajmujemy się rękodziełem, wykonujemy ozdoby świąteczne i okolicznościowe.

Pickled penny buns

CHC ‘RUDNICZANKI’

Prawdziwki marynowane
Anna Król

• 4 szkl. wody • 1 szkl. octu • 1 szkl. cukru • 1 łyżka soli
• 1 łyżka gorczycy • 1 łyżeczka pieprzu ziarnistego
• liście laurowe po 1 na słoik • ziele angielskie po 2 na słoik
• cebula pokrojona w krążki

Anna Król

• 4 cups water • 1 cup vinegar • 1 cup sugar
• 1 tablespoon salt • 1 tablespoon mustard seeds
• 1 teaspoon peppercorns • bay leaves: 1 per jar
• allspice: 2 grains per jar • onion cut into rings
After successful mushroom picking, clean the crop, wash it
and boil in salted water. Boil the marinade with the abovementioned ingredients. Fill scalded jars with mushrooms to
¾ of their height. Pour the hot marinade, seal and pasteurise for 15 minutes.

70

Agricultural Club – Country Housewives’ Club ‘Rudniczanki’ was founded on May 16, 2019 in Rudniki. The
club has 17 members, with Malwina Zablińska, the
youngest of them, as president. Rudniki is a small village which is mostly inhabited by farmers. A significant
part of the population are senior citizens. Taking into account the interests and needs of all social groups, our
activities are intended for the entire local community which needs opportunities to spend their free time
together, participate in social life, enjoy culture and
entertainment, or develop their interests and passions.
‘Rudniczanki’ mainly meet in their own small group,
and during the meetings we bake cakes and make preserves. We share recipes and do handicrafts in a form of
Christmas and occasional decorations.
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Ketchup z cukinii
• 1,5 kg cukinii • 0,5 kg cebuli • 1 szklanka octu
• 2 łyżki soli • 2 szklanki cukru
• 3 słoiczki koncentratu pomidorowego
• 1 łyżeczka papryki ostrej • 1 łyżeczka papryki słodkiej

Obraną cukinię zetrzeć na tarce o grubych oczkach, cebulę
drobno posiekać, wymieszać, posolić i odstawić na 6 godzin. Po tym czasie dodać cukier i gotować pół godziny. Następnie dodać ocet, koncentraty i przyprawy, gotować jeszcze 10 minut. Na koniec zblendować. Włożyć do słoików
i pasteryzować 10 minut.

Courgette ketchup
• 1.5 kg courgette • 0.5 kg onion • 1 cup vinegar
• 2 tablespoons salt • 2 cups sugar
• 3 jars tomato purée • 1 teaspoon hot pepper
• 1 teaspoon sweet paprika

Grate the peeled courgette on a coarse grater, chop the
onion finely, mix, add salt and set aside for 6 hours. After
that, add sugar and cook for half an hour. Then add the vinegar, purée and spices, and cook for another 10 minutes.
Finally, blend, put into jars and pasteurise for 10 minutes.
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Ryba z cukinią
i warzywami

Fish with courgette
and vegetables

• 2,5 kg filetu z ryby (np. dorsz, czarniak)
• 1 słoik 0,5 l papryki konserwowej
• 1 słoik 0,5 l ogórków korniszonów
• 2 cebule • sól, pieprz, olej

• 2.5 kg fish fillet (e.g. cod, coalfish)
• 1 half-litre jar preserved pepper
• 1 half-litre jar gherkins
• 2 onions • salt, pepper, oil

Zalewa:
• 2 szklanki wody • 6 łyżek octu
• 3 łyżki ketchupu z cukinii • 3 łyżki cukru
• pół łyżki oleju • liść laurowy • sól, pieprz

Marinade:
• 2 cups water • 6 tablespoons vinegar
• 3 tablespoons courgette ketchup
• 3 tablespoons sugar • half a tablespoon oil
• bay leaves • salt, pepper

Ciasto naleśnikowe:
• 1 jajko • pół szklanki wody
• pół łyżeczki Vegety • mąka
(ciasto musi być gęstsze niż na naleśniki)

Pancake batter:
• 1 egg • 0.5 cup water
• 0.5 teaspoon Vegeta seasoning • flour
(the batter must be thicker than for pancakes)

Składniki na zalewę zagotować. Następnie do
zalewy dodać pokrojoną w kostkę paprykę konserwową, drobno pokrojone ogórki korniszony
i cebule pokrojone w kostkę i zeszklone na oleju. Wszystko razem wymieszać.

Boil the ingredients for the marinade. Then add
diced preserved peppers, finely chopped gherkins and onions diced and glazed in oil. Stir everything together.

Rybę doprawić solą i pieprzem, obtoczyć w cieście naleśnikowym i usmażyć.

Season the fish with salt and pepper, coat it in
pancake batter and fry.

Układać usmażoną wcześniej rybę na przemian
z przygotowaną zalewą.

Arrange the fried fish alternately with the prepared marinade.
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KGW „RYJEWIANKI”
W RYJEWIE

Sos do spaghetti
z cukinii

Courgette spaghetti
sauce

• 4 papryki czerwone • 4-5 cebul
• 3 średniej wielkości cukinie
• 1,5 szklanki octu • 2,5 szklanki cukru
• 4 średnie słoiki koncentratu pomidorowego
• 1 łyżka słodkiej papryki
• 1 łyżeczka ostrej papryki
• 1 łyżka curry • 2 łyżki przyprawy do spaghetti
• 1 łyżka bazylii • 2 łyżki soli

• 4 red peppers • 4-5 onions • 3 medium-sized
courgettes • 1.5 cups vinegar • 2.5 cups sugar
• 4 medium-sized jars of tomato purée
• 1 tablespoon sweet paprika
• 1 teaspoon hot pepper
• 1 tablespoon curry powder
• 2 tablespoons spaghetti seasoning
• 1 tablespoon basil • 2 tablespoons salt

Papryki pokroić w drobną kostkę. Cukinie
obrać, pozbyć się nasion i pokroić w małą kostkę. Cebule pokroić w półtalarki. Warzywa umieścić w dużym garnku, posypać solą, wymieszać
i odstawić na całą noc, aby puściły sok.

Dice the peppers finely. Peel courgettes, remove seeds and dice. Cut onions into half-slices.
Place the vegetables in a large pot, sprinkle
with salt, stir, and leave overnight, allowing
them to release juice.

Następnego dnia odcedzić warzywa z soku. Zagotować zalewę z octu, wody i cukru. Wlać do
warzyw i gotować przez 20 minut, od czasu do
czasu mieszając.

Next day, drain the juice from the vegetables.
Boil brine of vinegar, water and sugar. Pour into
the vegetables and cook for 20 minutes, stirring
from time to time.

Dodać koncentrat pomidorowy oraz przyprawy, wymieszać i jeszcze przez chwilę pogotować. Gorący sos przekładać do suchych i czystych słoików, od razu zakręcać i odstawiać do
góry dnem. Przykryć kocem. Nie pasteryzować.

Add the tomato purée and spices, stir and cook
for a short while. Pour the hot sauce into dry
and clean jars, screw the lids tightly straight
away and set aside upside down. Cover with
a blanket. Do not pasteurise.
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Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Ryjewianki”
działa od 2011 roku. Założycielką była pani Zenona Mączyńska. Obecnie kołu przewodniczy pani Danuta Świątek-Brzezińska, a liczy ono 11 osób. Wszyscy członkowie
biorą czynny udział w takich imprezach jak: Powiślański
Stół Wielkanocny, Bożonarodzeniowy Stół Wielkanocny i w kiermaszach gminnych. Koło co roku organizuje
w okresie ferii zimowych i wakacji warsztaty kulinarne
dla dzieci i młodzieży z nauki pieczenia ciastek i robienia sałatek. Organizuje również zajęcia dla dorosłych
z wykonywania ozdób różnego rodzaju, głównie metodą tzw. karczocha. Specjalnością tutejszych gospodyń
jest zupa klopsowa, która zyskała uznanie na imprezach
gminnych.

CHC ‘RYJEWIANKI’
IN RYJEWO
Agricultural Club – Country Housewives’ Club ‘Ryjewianki’ in Ryjewo has been active since 2011. Its founder was Ms Zenona Mączyńska. Currently, the club
is chaired by Ms Danuta Świątek-Brzezińska, and has
11 members. All of them actively participate in such
events as the Powiśle Easter Table, Powiśle Christmas
Table, and communal fairs. Every year, during winter and summer holidays, the club organises culinary
workshops for children and teenagers, teaching them
how to bake cakes and make salads. The club also organises classes for adults within the scope of making various kinds of decorations, mainly using the artichoke
ribbon method. The speciality of the local housewives
is meatball soup, which has gained recognition at community events.
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Sałatka z cukinii z kurkumą
Anna Nawrocka

Courgette salad with turmeric
Anna Nawrocka

• 1,5 kg cukinii • 2 cebule • 1 czerwona papryka
• 2 ząbki czosnku • 1,5 szklanki cukru • 1¼ szklanki octu
• 1 łyżka ziaren gorczycy • 3 łyżeczki mielonej kurkumy
• 1 łyżeczka soli

• 1.5 kg courgettes • 2 onions • 1 red pepper
• 2 cloves garlic • 1.5 cups sugar • 1¼ cups vinegar
• 1 tablespoon mustard seeds
• 3 teaspoons ground turmeric • 1 teaspoon salt

Umyte cukinie pokroić w cienkie plastry, paprykę pokroić
w słupki, cebulę w piórka. Wszystkie warzywa wymieszać
z przyprawami i przeciśniętym czosnkiem, wlać ocet, wymieszać i odstawić na 4 godz., od czasu do czasu mieszając.
Następnie przełożyć warzywa do słoików, zakręcić i wstawić do garnka ze ściereczką. Zalać wodą do 2/3 wysokości
słoików, przykryć i pasteryzować 15-20 min.

Cut rinsed courgettes into thin slices and peppers into thicker strips, and julienne the onions. Mix all the vegetables
with spices and pressed garlic, pour the vinegar in, stir and
set aside for 4 hours, stirring from time to time. Then, put
the vegetables into the jars, seal them and place in a pot
with a cloth. Pour water to 2/3 of the height of the jars, cover the pot and pasteurise for 15-20 minutes.

Sałatka ogórkowa
w sosie pomidorowym
Małgorzata Janiszewska

Cucumber salad
in tomato sauce
Małgorzata Janiszewska

• 2 kg ogórków • 6 cebul
• 1 słoiczek koncentratu pomidorowego
• 2 łyżki Vegety • ½ szklanki cukru
• ½ szklanki oleju • ½ szklanki octu • sól

• 2 kg cucumbers • 6 onions • 1 jar tomato purée
• 2 tablespoons Vegeta seasoning
• 0.5 cup sugar • 0.5 cup oil
• 0.5 cup vinegar • salt

Ogórki ze skórką pokroić w plasterki, cebulę pokroić
w piórka, posolić i odstawić na 10 minut. W dużym garnku
wymieszać koncentrat, Vegetę, ocet, cukier, olej (nie gotować). Wymieszać ogórki i cebulę z zalewą. Nałożyć w słoiki
i pasteryzować 7 minut.

Slice the cucumbers with skin, julienne the onions, add
salt and set aside for 10 minutes. In a large pot, mix tomato purée, Vegeta seasoning, vinegar, sugar, and oil (do not
boil). Mix cucumbers and onions with the marinade. Put
into jars and pasteurise for 7 minutes.
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Karkówka w słoikach
Marta Michońska

Pork neck in jars
Marta Michońska

• 1 kg karkówki
• 1 łyżka soli peklowej
• po 2 łyżeczki: pieprzu, majeranku
i lubczyku suszonego
• 2 ząbki czosnku

• 1 kg pork neck
• 1 tablespoon curing salt
• pepper, marjoram and lovage:
2 teaspoons of each
• 2 cloves garlic

Przygotować słoiki najlepiej 0,5 l. Karkówkę
pokroić na kawałki tak, aby 1 kawałek mieścił
się w 1 słoiku. Przyprawy wymieszać w misce razem ze zmiażdżonym czosnkiem, włożyć mięso
i dokładnie obtoczyć, przykryć miskę i wstawić
do lodówki na 2 dni. Po 2 dniach wstawić słoiki
do garnka wyłożonego ściereczką, zalać zimną
wodą do ¾ wysokości słoików, przykryć i na
wolnym ogniu gotować 2 godziny. Po ostudzeniu wstawić do lodówki.

Prepare jars, preferably 0.5-litre ones. Cut the
pork neck into pieces so as to fit 1 piece into
1 jar. Mix the spices in a bowl together with crushed garlic, and coat the meat in this mixture
thoroughly. Then, cover the bowl and put it into
the fridge for 2 days. After that time, put the jars
in a pot lined with a cloth, pour cold water up
to ¾ of the height of the jars, cover the pot, and
simmer for 2 hours. After cooling, put into the
fridge.
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KGW W TRZCIANIE
Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich
w Trzcianie działa od 66 lat. Założycielką była pani
Zofia Patzwald. Koło obecnie zrzesza 15 osób.
Podczas spotkań panie wymieniają się przepisami, degustują przygotowane potrawy i przetwory i stale je udoskonalają, przy zachowaniu
tradycji kulinarnych. Wszystkie panie biorą czynny udział w różnych imprezach wiejskich, kiermaszach wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
targach oraz Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich
w Starym Polu, niejednokrotnie zdobywając pochwały i wyróżnienia. Specjalnością tutejszych
gospodyń jest syrop z mniszka lekarskiego, nalewki oraz czarnina z kluseczkami ziemniaczanymi, z której słynie nasze koło.

CHC IN TRZCIANO
Agricultural Club – Country Housewives’ Club in
Trzciano has been active for 66 years. The founder was Ms Zofia Patzwald. Currently, the club
has 15 members. During the meetings, ladies
exchange recipes and taste prepared dishes and
preserves, constantly improving them, and thus
preserving culinary traditions. All the ladies actively participate in various village events, Easter
and Christmas fairs, regular fairs and the Review
of Country Housewives’ Clubs in Stare Pole, often
winning praise and distinctions. A speciality
of the local housewives is dandelion syrup, tinctures and ‘black soup’ with potato dumplings, for
which our club is famous.
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Konfitura z czarnej porzeczki
Małgorzata Zablińska

• 1 l czarnej porzeczki
• 1 kg cukru
• ½ szklanki wody

Owoce umyć i usunąć ogonki. Następnie przełożyć do brytfanki, podlać wodą i zasypać cukrem. Gotować na małym
ogniu, często mieszając, do uzyskania gęstej masy. Przełożyć do przygotowanych wcześniej słoiczków, zakręcić i odwrócić na 15 minut do góry dnem.

Blackcurrant jam
Małgorzata Zablińska

• 1 l blackcurrants
• 1 kg sugar
• 0.5 cup water

Wash the fruit and remove the stalks. Then put the fruit
into a baking pan, pour with water and cover with sugar.
Cook over low heat, stirring frequently, until obtaining thick
mass. Put it into the prepared jars, close them and turn
them upside down for 15 minutes.
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Nalewka ze śliwek
Iwona Cipkowska

Słoikowa domowej
roboty
Dorota Tłuchowska

Homemade jarred
sausage

Dorota Tłuchowska

• 1,5 kg mięsa wieprzowego bez kości
(łopatka lub szynka)
• ½ kg mielonej wołowiny • 1 kg boczku
• 2 łyżki soli peklowej
• 1 łyżeczka pieprzu ziołowego
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżeczka przyprawy Knorr do mięs
• 1 łyżka Maggi w płynie • 4 łyżki żelatyny
• 4 ząbki czosnku • ½ l zimnej wody

• 1.5 kg boneless pork (shoulder or ham)
• 0.5 kg minced beef • 1 kg bacon
• 2 tablespoons curing salt
• 1 teaspoon herb pepper
• 1 tablespoon marjoram
• 1 teaspoon Knorr seasoning for meat
• 1 tablespoon liquid Maggi
• 4 tablespoons gelatine
• 4 cloves garlic • 0.5 l cold water

Mięso i boczek pokroić w kostkę i przełożyć
do miski. Dodać mięso mielone. Wymieszać
wszystkie składniki z wodą i przyprawami,
wyrabiać około 5 minut. Dodać żelatynę i dokładnie wymieszać. Masę mięsną przełożyć do
słoików, zostawić około 2 cm przestrzeni. Dokładnie ubić i zakręcić słoiki. Przełożyć słoiki do
garnka i gotować na wolnym ogniu 4 godziny.
Wyciągnąć słoiki, ostudzić i przechowywać
w niskiej temperaturze.

Dice the meat and bacon and put it into a bowl.
Add the minced meat. Mix all ingredients with
water and spices, and knead for about 5 minutes. Add gelatine and stir thoroughly. Put
the meat mixture into jars, leaving about 2 cm
of space. Press thoroughly and seal the jars. Put
the jars in a large pot and simmer for 4 hours.
Then take the jars out, cool them and store at
a low temperature.
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• 1 kg śliwek węgierek • ½ l spirytusu 95%
• ½ l wódki 40% • 1,5 szklanki cukru

Śliwki przeciąć na pół (pestki zostawić, bo mają najwięcej
aromatu) i ułożyć w dużym słoju. Zasypać cukrem i odstawić na 48 godzin, aż puszczą sok. Owoce zalać spirytusem
i wódką i odstawić na kilka miesięcy. Po tym czasie można
odcedzić owoce i rozkoszować się trunkiem.

Plum liqueur
Iwona Cipkowska

• 1 kg of common plums • 0.5 l spirit 95%
• 0.5 l vodka 40% • 1.5 cups sugar

Cut the plums in halves (leave the stones because they
have the most aroma) and put them into a large jar. Cover
with sugar and leave for 48 hours until they release their
juice. Pour spirit and vodka over the fruit and leave for a few
months. After this time, you can strain the fruit and enjoy
the drink!
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Gmina Sadlinki • Sadlinki Commune

KGW SADLINKI
Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od 11 lat. Obecnie
liczy 15 członków. Naszą specjalnością są kulinaria –
zwłaszcza pierogi z różnego rodzaju nadzieniem. Chętnie udzielamy się na rzecz naszej Gminy. Od kilku lat
organizujemy spotkania przy choince razem z OSP Sadlinki. Ważne dla nas są również działania charytatywne, dzięki którym staramy się pomóc chorym dzieciom.
W 2019 roku nasza praca została ukoronowana – zajęłyśmy I miejsce w powiecie i I miejsce w województwie
jako najlepsze KGW. W 2020 roku powtórzyłyśmy ten
sukces na szczeblu powiatowym. Lubimy podróżować,
zwiedziłyśmy piękne miejsca w Polsce, ale udało się
nam również polecieć na wymarzony odpoczynek za
granicę. Byłyśmy w Bułgarii i w Turcji.

Nalewka z jeżyn z wanilią
Janina Taczyńska

• 500 g dojrzałych jeżyn • ¼ l spirytusu
• ½ l wódki • ¼ l wody • 1 laska wanilii
• 500 g cukru (można dać mniej)

Jeżyny lekko rozgnieść widelcem, wrzucić do słoika wraz
z przeciętą laską wanilii. Zalać wódką i spirytusem, odstawić na 3 tygodnie. Po tym czasie nalewkę przefiltrować
przez gazę lub sitko. Cukier rozpuścić w gorącej wodzie,
powstały syrop wlać do alkoholu. Odstawić na 3 miesiące.

Blackberry liqueur
with vanilla

Janina Taczyńska

• 500 g ripe blackberries
• ¼ l spirit • 0.5 l vodka • ¼ l water
• 1 vanilla pod • 500 g sugar (you can add less)

Gently mash the blackberries with a fork, and put them into
a jar together with a vanilla pod cut alongside. Pour vodka
and spirit, set aside for 3 weeks. Then, filter the liqueur through gauze or a sieve. Dissolve sugar in hot water, pour the
obtained syrup into the alcohol. Leave for 3 months.

CHC SADLINKI
CHC Sadlinki has existed for 11 years. Currently the club
has 15 members. Our specialty is cooking – particularly pierogi dumplings with various fillings. We eagerly
contribute to events in our commune. For several years,
we have been organising Christmas tree meetings together with the Volunteer Fire Brigade Sadlinki. Charity
activities are also important for us, as through them we
try to help sick children. In 2019, our work was recognised – we won the 1st prize in the poviat (county) as
well as 1st prize in the voivodeship as the best Country
Housewives’ Club! In 2020, we repeated this success at
the poviat level. We also like travelling; we have visited
many beautiful places in Poland and managed to fly
abroad for our dream holidays. We have been to Bulgaria and Turkey.
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Nalewka z czerwonej
porzeczki z miętą
Janina Taczyńska

Redcurrant liqueur
with mint
Janina Taczyńska

• 1 l soku z czerwonej porzeczki • 1,2 l wody
• 600 g cukru • 1,6 l alkoholu 70%
• 60 g rodzynków • 3 goździki • garść listków mięty

• 1 l redcurrant juice • 1.2 l water
• 600 g sugar • 1.6 l 70% alcohol
• 60 g raisins • 3 cloves • handful of mint leaves

W przegotowanej, gorącej wodzie rozpuścić cukier, ostudzić. Z odszypułkowanych porzeczek wycisnąć sok. W gąsiorku połączyć sok z porzeczek z syropem z wody i cukru,
dodać alkohol, rodzynki, goździki i miętę. Szczelnie zamknąć i odstawić na 6 miesięcy. Po tym czasie przecedzić
i rozlać do butelek.

Dissolve sugar in boiling hot water, let cool. Squeeze the juice from the stalked currants. In a carboy, combine the juice
with the syrup made of water and sugar, add the alcohol,
raisins, cloves and mint. Close tightly and leave for 6 months. After that time, strain and pour into bottles.
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Prawdziwki
w zalewie octowej
Elżbieta Pławny

Penny buns
in vinegar marinade
Elżbieta Pławny

• grzyby leśne różnego rodzaju
• 3-4 ziarenka czarnego pieprzu
• 0,5 łyżeczki gorczycy • 1-2 liście laurowe
• 2-3 ziarenka ziela angielskiego

• forest mushrooms of various types
• 3-4 grains of black pepper
• 0.5 teaspoon mustard seeds • 1-2 bay leaves
• 2-3 grains allspice

Zalewa:
• 2,5 szklanki wody (szklanka 210 ml)
• 3/4 szklanki octu • 1 płaska łyżka soli
• 3 czubate łyżki cukru

Marinade:
• 2.5 cups water (cups of ca. 210 ml)
• 3/4 cup vinegar • 1 flat tablespoon salt
• 3 heaped tablespoons sugar

Grzyby leśne oczyścić z robaczków i korzonków,
umyć. Do garnka wlać półtora litra wody, dodać
umyte grzyby oraz 1,5 łyżki soli. Grzyby gotować dwadzieścia minut, w czasie gotowania
zdjąć powstałą pianę. Ugotowane grzyby przelać na durszlak, aby ociekły z nadmiaru wody,
w której się gotowały. Ugotowane i odcedzone
grzyby zalać w słoikach zalewą.

Clean wild mushrooms from worms and roots,
then wash them. Pour one and a half litres of
water into a pot, add the washed mushrooms
and 1.5 tablespoons of salt. Boil the mushrooms
for 20 minutes; while cooking, remove the foam
that gathers on the surface. Pour the cooked
mushrooms into a colander to drain off excess
water they were boiled in. Pour marinade over
the cooked and drained mushrooms in jars.

Do garnka na dno położyć ściereczkę, ustawić
przygotowane słoiki, zalać wodą prawie pod
pokrywkę, w zależności od wielkości słoików,
może być również do połowy. Garnek nakryć
pokrywką i od czasu zagotowania się wody ze
słoikami pasteryzować na wolnym ogniu przez
10 minut. Po ugotowaniu pozostawić w garnku
lub wyłożyć na ścierkę do góry dnem. Nakryć
ręcznikiem i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
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Put a cloth on the bottom of a pot, place prepared jars inside the pot, and pour water into them
almost to the level of the lid; depending on the
size of jars, they can also be filled halfway. Cover the pot with a lid and when the water inside
starts boiling, pasteurize them over low heat for
10 minutes. Once cooked, leave the jars in the
pot or place them on a cloth upside down, cover with a towel and leave to cool completely.

KGW BRONISŁAWOWO
15 kobiet działa już 10 lat. Naszym największym
sukcesem są uśmiechnięte twarze nakarmionych
mieszkańców i słowa „było pyszne”. Uwielbiamy
gotować dla naszej społeczności na festynach.

CHC BRONISŁAWOWO
15 women have been active members of the
club for 10 years. Our greatest success are smiles
on the faces of local residents fed by us and the
words ‘it was delicious’! We love to cook for our
community at festivals.
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Syrop miętowy
• 2 porządne garści świeżej mięty
• 3 litry wody
• 2 kwaski cytrynowe
• 4 cytryny
• 8 szklanek cukru

Wodę zagotować z kwaskami cytrynowymi, a następnie zalać miętę. Przykryć garnek pokrywką i odstawić na 24 godziny. Po 24 godzinach napar odcedzić przez sitko. Dodać
sok z 4 cytryn i 2 kg cukru. Zagotować i wlać gorący napar
do czystych, wyparzonych słoików. Nie trzeba pasteryzować, wystarczy obrócić słoik dnem do góry na kilka godzin.

Mint syrup
• 2 large handfuls of fresh mint
• 3 l water
• 2 citric acids
• 4 lemons
• 8 cups sugar

Boil the water with the citric acid, then pour it over the
mint. Cover the pot with a lid and set aside for 24 hours.
Then, strain the infusion through a sieve. Add juice of 4 lemons and 2 kg of sugar. Boil and pour the hot infusion into
clean, scalded jars. There is no need to pasteurize the jars,
just turn them upside down for a few hours.
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Dżem z dyni i jabłek
• 1 kg jabłek • 1 kg dyni • ¾ szklanki cukru
• sok z 1 cytryny • 3-4 cm korzenia imbiru
• 1 szklanka wody

Dynię podzielić na mniejsze kawałki, usunąć pestki, obrać
i następnie pokroić w drobną kostkę. Jabłka umyć, obrać
i pokroić w kostkę. Do dużego garnka wlać wodę, wsypać
cukier, wrzucić dynię i gotować 10 minut. Dodać jabłka
oraz starty na tarce imbir. Wszystko dokładnie mieszać i gotować, aż konsystencja zacznie przypominać dżem. Gorący
dżem nakładać do wyparzonych słoików. Mocno zakręcić
i odstawić słoiki do góry dnem, aby pokrywka się zassała.
Jeśli tak się nie stanie, należy słoiki zapasteryzować.

Pumpkin and apple jam
• 1 kg apples • 1 kg pumpkin • ¾ cup sugar
• juice of 1 lemon • 3-4 cm ginger root
• 1 cup water

Cut the pumpkin into smaller pieces, remove the seeds,
peel and then dice it. Wash, peel and dice the apples. Pour
water into a large pot, add sugar and pumpkin, and cook
for 10 minutes. Add apples and grated ginger. Stir everything thoroughly and cook until the consistency resembles
jam. Pour the hot jam into sterilised jars. Seal tightly and
put the jars upside down so that the lids are sucked in.
If this does not happen, pasteurize the jars.
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Sos z cukinii
• 2 kg cukinii (po obraniu i wydrążeniu gniazd nasiennych) • 1 kg cebuli • 2 średnie jabłka (niekwaśne)
• 8 ząbków czosnku • 0,5 szklanki cukru • 0,5 szklanki octu (może to być ocet jabłkowy wg uznania)
• 2 łyżki soli • 400 g koncentratu pomidorowego
• przyprawy: łyżeczka słodkiej papryki, łyżeczka oregano, pieprz (wg uznania)

Cukinie obrać, przekroić wzdłuż na paski, wyciąć gniazdo nasienne (jeśli istnieje taka potrzeba). Cebule
i jabłka również obrać. Z jabłek wyciąć gniazda nasienne. Wszystkie składniki zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Najlepiej zrobić to w specjalnej maszynce, ale można też na zwykłej tarce zetrzeć cukinię
i jabłka, a cebulę drobno posiekać. Starte warzywa włożyć do garnka o pojemności minimum 4 litrów,
zasypać solą i cukrem i odstawić na kilka godzin. Bardzo ważne, aby nie wyciskać soku. Następnie starte
warzywa zagotować i gotować minimum godzinę na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając drewnianą
łyżką. Po godzinie gotowania warzyw dodać czosnek, oregano, paprykę, pieprz i koncentrat pomidorowy. Zagotować i dodać ocet. Gotować jeszcze około 25 minut, zdjąć z ognia i zblendować na gładką
masę. Gotowy keczup przelać do czystych, wyparzonych słoiczków. Po zamknięciu zapasteryzować.
Ketchup z cukinii świetnie nadaje się jako sos do pieczeni lub usmażonej ryby na maśle.

Początek działalności naszego Koła Gospodyń Wiejskich w Okrągłej Łące przypada na maj 2006 r., kiedy
to zebrało się kilkanaście gospodyń, które powołały
koło do życia. Pierwszą przewodniczącą została Małgorzata Kopecka, a kolejną Zofia Sokołowska. Postanowiłyśmy zorganizować się, by wspólnie rozwiązać swoje
problemy oraz by organizacja stała się siłą liczącą się
w środowisku wiejskim. Mamy nadzieję, że nasze córki i synowe przejmą od nas pałeczkę i znajdą czas oraz
chęć, by tworzyć wspólnotę wiejską. W Kole Gospodyń
Wiejskich w Okrągłej Łące skupiamy mieszkanki wsi,
prowadzimy wiele różnorodnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Najczęściej reprezentujemy wieś lub
gminę na różnorodnych wydarzeniach – dożynkach,
Stołach Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, Spotkaniach przy Choince, konkursach i innych wydarzeniach.

Courgette ketchup

CHC OKRĄGŁA ŁĄKA

• 2 kg courgettes (peeled, with the seeds removed) • 1 kg onion • 2 medium-sized apples (not sour)
• 8 cloves garlic • 0.5 cup sugar • 0.5 cup vinegar (may be apple cider vinegar, as you like)
• 2 tablespoons salt • 400 g tomato purée
• seasonings: 1 teaspoon sweet paprika, 1 teaspoon oregano, pepper (to taste)
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KGW OKRĄGŁA ŁĄKA

Peel the courgettes, cut them into strips lengthwise, and cut out the seeds (if necessary). Peel the
onions and apples and remove apple cores. Grate all the ingredients on a coarse grater. This is best
done with a special grater machine, but you can also grate the courgettes and apples, and chop the
onions finely. Put the grated vegetables into an at least 4-litre pot, sprinkle with salt and sugar, and
leave for a few hours. It is very important not to squeeze the juice! Then bring the grated vegetables to
the boil and simmer for at least an hour, stirring occasionally with a wooden spoon. After the vegetables have cooked for an hour, add the garlic, oregano, paprika, pepper and tomato purée. Bring to the
boil and add the vinegar. Cook for another 25 minutes, take the pot off the heat and blend the mixture
until smooth. Pour the ready ketchup into clean, scalded jars. Seal the jars and pasteurize them. Courgette ketchup is great as a sauce for roast meat or fish fried in butter.

Our Country Housewives’ Club in Okrągła Łąka started its activity in May 2006 when several housewives
gathered together and established the club. The first
chairman was Małgorzata Kopecka, and the next one
was Zofia Sokołowska. We decided to join our efforts in
order to solve problems together and to make our organisation a significant force in the rural environment.
We hope that our daughters and daughters-in-law will
pick up the baton from us and find time and will to create a local village community. The Country Housewives’
Club in Okrągła Łąka consists of inhabitants of the village. We undertake many various activities for the benefit
of the local community. Most often we represent the
village or commune at various events: harvest festivals,
Easter and Christmas Table Meetings, Christmas Tree
Meetings, competitions and other occassions.
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Kurkumki
• 3 kg ogórków gruntowych • 2 łyżki soli

Sos gospodarza

Farmer’s sauce

• 3 kg cukinii • 1 kg papryki
• 1 kg cebuli • 2 łyżki soli

• 3 kg courgette • 1 kg peppers
• 1 kg onions • 2 tablespoons salt

Zalewa:
• 2 szklanki cukru • 2 słoiki (ok. 600 ml)
koncentratu pomidorowego
• 1 łyżka curry • 1 łyżka papryki słodkiej
• 1 łyżka bazylii • 1 łyżka oregano
• 1 opakowanie fix do spaghetti
• 1,5 szklanki octu

Marinade:
• 2 cups sugar • 2 jars (ca. 600 ml) of tomato
purée • 1 tablespoon curry powder
• 1 tablespoon sweet paprika
• 1 tablespoon basil • 1 tablespoon oregano
• 1 packet of spaghetti fix
• 1.5 cups vinegar

Cukinie umyć, pokroić w kostkę. Paprykę umyć,
usunąć gniazda nasienne, pokroić w kostkę. Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Warzywa włożyć
do miski, wymieszać z solą, odstawić na 2,5 godziny.

Wash the courgettes, then dice them. Wash the
peppers, remove the cores, dice. Peel and dice
the onions. Put the vegetables into a bowl, stir
with salt, leave for 2.5 hours.

Wodę, ocet, cukier, koncentrat pomidorowy
oraz wszystkie przyprawy zagotować, od czasu
do czasu mieszając. Warzywa połączyć z zalewą,
zagotować. Gorący sos nakładać do słoików, zakręcić, odwrócić do góry dnem i pozostawić do
wystudzenia. Sos przechowywać w chłodnym
miejscu (np. w piwnicy).
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Boil the water, vinegar, sugar, tomato purée and
all the spices, stirring from time to time. Mix the
vegetables with the marinade, boil. Put the hot
sauce into jars, seal them, turn upside down
and leave to cool. Store the sauce in a cool place
(e.g. in a cellar).

Zalewa:
• 10 szklanek wody • 2 łyżki soli • 2 szklanki octu
• 1 szklanka cukru • 1 opakowanie gorczycy
• 6 szt. liści laurowych • 6 szt. ziela angielskiego
• 2 łyżki kurkumy
• 0,5 łyżeczki pieprzu mielonego czarnego

Ogórki pociąć wzdłuż na plastry, posolić i odstawić na 2,5
godziny. Po tym czasie odlać wodę i delikatnie odcisnąć.
Składniki zalewy zagotować w garnku. Napełnić słoiki ogórkami, zalać gorącą zalewą. Zakręcić słoiki i pasteryzować na
małym ogniu około 15 minut. Ogórki na kanapki gotowe,
można wynieść do chłodnego miejsca.

Cucumbers with turmeric
• 3 kg field cucumbers • 2 tablespoons salt
Marinade:
• 10 cups water • 2 tablespoons salt • 2 cups vinegar
• 1 cup sugar • 1 packet mustard seeds
• 6 bay leaves • 6 grains allspice
• 2 tablespoons turmeric
• 0.5 teaspoon ground black pepper

Cut the cucumbers lengthwise into slices, add salt and
leave for 2.5 hours. Then drain off the water and squeeze
gently. Boil the marinade ingredients in a pot. Fill jars with
cucumbers and pour them over with hot marinade. Seal
the jars and pasteurise over low heat for about 15 minutes. The great cucumbers for sandwiches are ready, you can
take them to a cool place.
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KGW KANICZKI
Sałatka gospodyni
• 3 kg kapusty białej
• 1 kg ogórków gruntowych
• 4 szt. papryki czerwonej
• 1 kg cebuli • 2 łyżki soli
Zalewa:
• 10 szklanek wody • 2 łyżki soli
• 2 szklanki octu • 1 szklanka cukru
• 10 szt. liści laurowych
• 10 szt. ziela angielskiego
• 1 opakowanie gorczycy

Kapustę poszatkować, ogórki pokroić na cienkie plasterki, cebulę w piórka, a paprykę w kostkę. Wszystkie warzywa delikatnie posolić i odstawić na około 2 godziny, by puściły sok.
Składniki zalewy zagotować w garnku. Napełnić sałatką słoiki, zalać gorącą zalewą. Zakręcić
słoiki i pasteryzować na małym ogniu około 15
minut. Sałatka już gotowa, można zanieść do
piwnicy.
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Country housewife’s
salad
• 3 kg white cabbage
• 1 kg field cucumbers
• 4 red peppers
• 1 kg onion • 2 tablespoons salt
Marinade:
• 10 cups water • 2 tablespoons salt
• 2 cups vinegar • 1 cup sugar
• 10 bay leaves
• 10 grains allspice
• 1 packet mustard

Shred the cabbage, cut the cucumbers into thin
slices, chop the onions, and dice the peppers.
Salt all the vegetables a bit and leave for about
2 hours to let them release juice.
Boil the marinade ingredients in a pot. Fill jars
with the salad and pour hot marinade over
them. Seal the jars and pasteurise over low heat
for about 15 minutes. The salad is ready, you
can take it to the cellar.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaniczkach powstało
w 2012 roku, z siedzibą w świetlicy Domu Strażaka
w Kaniczkach. Inicjatorką powstania naszego koła była
Pani Wójt Elżbieta Krajewska. Nasza działalność polega na integrowaniu mieszkańców wsi i okolic przez
organizowanie różnego rodzaju imprez. Bierzemy aktywny udział w imprezach gminnych i powiatowych,
gdzie świetnie się bawimy i chętnie dzielimy się doświadczeniem kulinarnym. Nasze koło gospodyń charakteryzuje się pracowitością, dobrą współpracą oraz
kreatywnością, dlatego jesteśmy zgranym zespołem.
Kultywujemy tradycje i obyczaje naszej miejscowości,
przekazując je młodemu pokoleniu. Wspólnie dbamy
o naszą świetlicę, która jest naszą wizytówką.

CHC KANICZKI
Country Housewives’ Club in Kaniczki was established
in 2012, and the common room of the Fireman’s House
in Kaniczki became its seat. The initiator of our club was
the Commune Head, Elżbieta Krajewska. Our activity
consists in gathering the inhabitants of our village and
the surrounding area together by organising various
events. We participate actively in communal and poviat
events during which we have a lot of fun and eagerly
share our culinary experience. Our housewives’ club is
characterised by diligence, good cooperation and creativity; therefore, we form a well-tuned team. We cultivate the traditions and customs of our village, passing
them on to the younger generation. Together, we take
care of our common room, which is our showcase.
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Ogórki z pietruszką
Ewa Puczkowska

Dynia w occie
Grażyna Zbyszyńska

Pumpkin in vinegar

Ewa Puczkowska

• 4 kg ogórków ze skórką • 2 duże pęczki natki pietruszki

• 4 kg cucumbers with skin • 2 big bunches of parsley

Zalewa:
• 1 szklanka cukru • 1 szklanka oleju • ¾ szklanki octu 10%
• 2 łyżki soli • 4-5 ząbków czosnku

Marinade:
• 1 cup sugar • 1 cup oil • ¾ cup 10% vinegar
• 2 tablespoons salt • 4-5 garlic cloves

Składniki zalewy zagotować, ogórki umyć i pokroić w plastry. Pietruszkę drobno posiekać. Ogórki i pietruszkę wymieszać, zalać gotującą się zalewą i pozostawić na 30 minut, aby składniki się zmacerowały. Po tym czasie włożyć
ogórki do słoiczków i pasteryzować 10 minut od zagotowania.

Boil the ingredients of the marinade, wash cucumbers and
cut them into slices. Chop the parsley finely. Mix the cucumbers and parsley, pour the boiling marinade over them
and leave for 30 minutes to macerate. After that, put the
cucumbers into jars and pasteurize for 10 minutes from the
moment they start boiling.

Gruszki w occie

Pears in vinegar

Grażyna Zbyszyńska

• dynia (dowolna ilość)
• 1 szklanka octu 10%
• goździki (około 15-16 sztuk)
• 5 ziaren ziela angielskiego
• 10-15 czubatych łyżek cukru
• 6 szklanek wody • sól

• pumpkin (any amount)
• 1 cup 10% vinegar
• cloves (about 15-16 pieces)
• 5 grains allspice
• 10-15 heaped tablespoons sugar
• 6 cups water • salt

Dynię rozkroić, wydrążyć pestki, pokroić w kostkę. Zagotować wodę w dużym garnku, lekko
osolić, dorzucić pokrojoną dynię, zagotować
i natychmiast wyjąć łyżką cedzakową. Ugotować zalewę, dodać cukier, ocet, ziele i goździki.
Gorącą dynię ułożyć w słoikach, zalać gotującą
się zalewą, zakręcić, ustawić słoiczki do góry
dnem na ręczniku. Następnie dobrze przykryć,
zostawić do ostygnięcia – nie pasteryzować.

Cut the pumpkin into 2 halves, core and dice.
Bring water to a boil in a large pot, salt lightly,
add the sliced pumpkin, bring to the boil and
immediately remove the pumpkin with a skimmer. Boil the marinade, add sugar, vinegar, allspice and cloves. Put the hot pumpkin into jars,
pour the boiling marinade over, seal the jars,
and put them upside down on a towel. Cover
well, leave upside down to cool – do not pasteurise.

Małgorzata Rudzka

Małgorzata Rudzka

• 5 kg gruszek (odmiana twarda)

• 5 kg pears (hard variety)

Zalewa:
• 2 szklanki wody • 1 szklanka octu 10%
• 8 szklanek cukru

Marinade:
• 2 cups water • 1 cup 10% vinegar • 8 cups sugar

Składniki zalewy zagotować i wrzucić do niej obrane gruszki podzielone na ćwiartki. Gruszki gotować w zalewie do
momentu, aż uzyskają lekko szklisty kolor. Wyciągnąć
gruszki z zalewy, lekko ostudzić i układać w słoiczkach
z goździkami (według uznania). Gruszki zalać zalewą, w której się gotowały i pasteryzować 10-15 minut.
96

Cucumbers with parsley

Bring the marinade to the boil and add the peeled pears
cut into quarters. Cook the pears in the marinade until their
colour becomes slightly glassy. Remove the pears from the
marinade, allow them to cool slightly and put them into the
jars with the cloves (to your taste). Pour the pears over with
the marinade they were cooked in and pasteurize for 10-15
minutes.
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KGW OLSZANICA
Pierwsze KGW w Olszanicy powstało w 1962 r. i funkcjonowało do roku 1998. Działalność koła została całkowicie zawieszona w 2005 r. Ponownie KGW w Olszanicy reaktywowało się w 2010 r. i działa do chwili
obecnej. Spotkania odbywają się w świetlicy wiejskiej,
która pod naszą pieczą zmieniła wygląd wewnętrzny
i zewnętrzny. Nasze koło bierze czynny udział w spotkaniach organizowanych przez samorządy, takich jak:
Stoły Wielkanocne, Stoły Bożonarodzeniowe, dożynki
i festyny. Zajmuje się także integracją społeczności
wiejskiej wspólnie z OSP w Olszanicy. W wolnych chwilach spotykamy się w świetlicy, gdzie przyrządzamy potrawy, wymieniamy się przepisami kulinarnymi, zainteresowaniami, organizujemy również wspólne wyjazdy,
ogniska i imprezy okolicznościowe.

Buraczki słodko-kwaśne
• 3 kg buraczków ćwikłowych
• 1 szklanka octu • 1 szklanka cukru
• 1 szklanka oleju • 3 płaskie łyżki soli

Buraczki ugotować. Ostudzić i zetrzeć na dużych oczkach.
Dodać cukier, sól, ocet, olej, lekko podgrzać, aby składniki się połączyły. Wkładać do słoików i pasteryzować ok. 30
min.

CHC OLSZANICA
The first CHC in Olszanica was founded in 1962 and operated until 1998. The activities of the Club were completely suspended in 2005. CHC Olszanica was reactivated
in 2010 and has been active ever since. Meetings are
held in the village common room which – under our
care – has changed its internal and external look. Our
club takes an active part in meetings organised by local
authorities, such as: Easter and Christmas Table Meetings, Harvest Festival and fairs. The club, in cooperation
with the Voluntary Fire Brigade from Olszanica, is also
involved in gathering the village community together.
In spare time, we meet in the common room where
we prepare meals and exchange recipes and interests.
We also organise trips, bonfires and special events together.
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Sweet and sour red beets
• 3 kg red beets
• 1 cup vinegar • 1 cup sugar
• 1 cup oil • 3 flat tablespoons salt

Boil the beets. Cool them down and grate them on a coarse
grater. Add sugar, salt, vinegar and oil, heat slightly to mix
the ingredients well. Put into jars and pasteurize for about
30 minutes.

99

Papryka marynowana

Marinated peppers

• 3 kg papryki

• 3 kg peppers

Zalewa:
• 4 szklanki wody • 1 szklanka octu • 1 szklanki cukru
• ¼ szklanki oleju • 1 łyżeczka soli
• przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, gorczyca
(według uznania)

Marinade:
• 4 cups water • 1 cup vinegar • 1 cup sugar
• ¼ cup oil • 1 teaspoon salt
• spices: allspice, bay leaf, mustard (to your taste)

Paprykę oczyścić, sparzyć wrzątkiem. Włożyć do gotującej
się zalewy. Po 3-5 minutach przełożyć do słoików, zalać zalewą, słoiki zakręcić i odwrócić do góry dnem.

Clean the peppers and scald them with boiling water. Put
them into the boiling marinade. After 3-5 minutes place
them into jars, pour the marinade over, seal the jars and
turn them upside down.

Śliwki w occie

Plums in vinegar

• ok. 3 kg śliwek • 4 szklanki octu
• 4 szklanki cukru • 3-4 goździki

• ca. 3 kg plums • 4 cups vinegar
• 4 cups sugar • 3-4 cloves

Zagotować zalewę i gorącą zalać śliwki (muszą się zaparzyć,
nie gotować). Po przestygnięciu zlać i podgrzać wywar, ponownie zalać śliwki. Czynność powtarzać kilkakrotnie (ok.
4-5 razy), aż śliwki się dobrze zaparzą. Zamknąć w słoikach.

Boil the marinade and pour it hot over the plums (they have
to brew, not boil). When they cool down, pour the marinade out (but don’t get rid of it!) and reheat the decoction,
then pour the plums again with the marinade. Repeat the
procedure a few times (about 4-5 times) until the plums are
well brewed. Seal them in jars.
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KGW „AKTYWNE BABECZKI”
SADLINKI
Koło jest stowarzyszeniem zarejestrowanym od
pięciu lat. Wcześniej byłyśmy zwykłym KGW. Jest
nas 12 członkiń. Rokrocznie realizujemy projekty pisane przez nas do Lokalnej Fundacji Filantropijnej. Projekty w Kwidzynie są skierowane
do różnych grup wiekowych, zarówno dzieci jak
i dorosłych. Wspieramy się wzajemnie w różnych
sytuacjach, organizujemy wspólne wyjścia np. do
kina, restauracji oraz wyjazdy.

CHC ‘AKTYWNE BABECZKI’
(ACTIVE LADIES) SADLINKI
The Club has been a registered association for
5 years. Before that we were an ordinary CHC.
There are 12 of us. Every year, we implement
projects written by us for the Local Philanthropy
Foundation. The projects in Kwidzyn are aimed
at different age groups of children and adults.
We support each other in various situations, and
go out together, e.g. to the cinema, restaurants,
and on trips.
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Ogórki kanapkowe
• 3 kg ogórków • kilka listków selera • 3 krążki cebuli
• gorczyca, ziele angielskie, liść laurowy

Papryka
w koncentracie
• 5 kg papryki • 8 cebul
• 4 szklanki koncentratu pomidorowego
• 1 szklanka oleju • 1 szklanka octu
• 1 szklanka wody • 15 łyżek cukru
• 1 płaska łyżka soli
• 3 szt. ziela angielskiego
• 3 szt. liścia laurowego

Paprykę oczyścić i pokroić w kostkę, cebulę pokroić w paski. Zagotować zalewę, wrzucić cebulę i paprykę. Gotować 15-25 minut. Nałożyć do
słoików, zamknąć i pasteryzować 15 minut.

Peppers in tomato
purée
• 5 kg peppers • 8 onions
• 4 cups tomato purée
• 1 cup oil • 1 cup vinegar
• 1 cup water • 15 tablespoons sugar
• 1 flat tablespoon salt
• 3 grains allspice • 3 bay leaves

Clean the peppers and dice them; cut the onion
into strips. Boil the marinade, throw in the onion
and peppers. Boil for 15-25 minutes. Put into
jars, close them and pasteurise for 15 minutes.

Zalewa:
• 1,5 szklanki octu • 7 szklanek wody
• 2 szklanki cukru • 1,5 łyżki soli
• 1 łyżeczka przyprawy curry

Ogórki pokroić w plastry wzdłuż. Do słoika włożyć pokrojone ogórki, liście selera, cebulę, gorczycę, ziele angielskie
i liść laurowy. Zamknąć i pasteryzować 15 minut.

Sandwich cucumbers
• 3 kg cucumbers • a few celery leaves • 3 onion rings
• mustard seeds, allspice, bay leaves
Marinade:
• 1.5 cups vinegar • 7 cups water
• 2 cups sugar • 1.5 tablespoons salt
• 1 teaspoon curry seasoning

Slice the cucumbers lengthwise. Put the sliced cucumbers,
celery leaves, onion, mustard seeds, allspice and bay leaf
into jars. Close them and pasteurise for 15 minutes.
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KGW GLINA
Nasze koło ma już 13 lat i liczy 15 pań, przewodniczącą jest Marzena Bryl. Członkinie są
bardzo zaangażowane w działalność klubu. Od
dziesięciu lat organizujemy imprezy dla dzieci
„Kolorowe Lato”, pieczemy serniki, sprzedajemy
ciasta i wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Robimy przetwory, piszemy projekty,
z których mamy dodatkowe wsparcie i możliwości dla KGW. Dużo by wymieniać, tyle się działo,
niestety przez pandemię mamy związane ręce
i tęsknimy za normalnością.

CHC GLINA
Our club is already 13 years old and consists of
15 ladies, the chairman of whom is Marzena Bryl.
The members are very committed to their activities. For the past 10 years, we have been organising ‘Colourful Summer’ events for children,
baking cheesecakes, selling cakes, supporting
the Great Orchestra of Christmas Charity, making
preserves, writing projects from which we have
additional support and opportunities for our
CHC. So much has been going on in the club that
it is hard to list every activity, but now, because
of the pandemic, our hands are tied and we really
miss normality.
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Cukinia w zalewie
słodko-kwaśnej
• 4 kg cukinii • 1 kg marchwi • 1 kg cebuli
• koper • gorczyca • ziele angielskie
• liść laurowy • pieprz
Zalewa:
• 4 l wody • ½ l octu • ½ kg cukru • 4 łyżki soli
(składniki zalewy zagotować i ostudzić)

Do każdego słoika włożyć gałązkę kopru, 15 g gorczycy,
4 plasterki marchwi, 2 krążki cebuli, 2 ziarna ziela angielskiego, 2 ziarna pieprzu, 1 liść laurowy i uzupełnić cukinią.
Zamknąć, pasteryzować około 5 min.

Courgettes in sweet and
sour marinade
• 4 kg courgettes • 1 kg carrots • 1 kg onions
• dill • mustard seeds • allspice
• bay leaves • pepper
Marinade:
• 4 l water • 0.5 l vinegar • 0.5 kg sugar • 4 tablespoons
salt (boil and cool the marinade ingredients)

Into each jar, put a sprig of dill, 15 g mustard seeds, 4 slices
of carrot, 2 onion rings, 2 grains of allspice, 2 peppercorns,
1 bay leaf, and fill each jar with courgette. Seal the jars, pasteurise for about 5 minutes.
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Sałatka z ogórkami,
tzw. śmieciuch

Salad with cucumbers, so
called ‘rubbish salad’

• 4 kg ogórków • 1 kg cebuli • 1 kg marchwi • 1 kg papryki

• 4 kg cucumbers • 1 kg onion • 1 kg carrots • 1 kg peppers

Zalewa:
• 250 g cukru • 250 ml octu • 125 ml oleju • 30 g soli

Marinade:
• 250 g sugar • 250 ml vinegar • 125 ml oil • 30 g salt

Warzywa pokroić lub zetrzeć na tarce, według uznania.
Wszystkie warzywa zalać przygotowaną zalewą. Nie gotować, odstawić na 12 godzin. Do słoika włożyć przyprawy
– ziele angielskie, pieprz, liść laurowy, do tego sałatkę z zalewą. Zamknąć i zagotować.

Chop or grate the vegetables, as you wish. Pour the prepared marinade over all vegetables (do not boil them), set
aside for 12 hours. Put the spices: allspice, pepper, and bay
leaf into jars, add the salad with marinade, seal and boil the
jars.

Sałatka z curry

Curry salad

• 3 kg ogórków • 2 cebule
• liść selera

• 3 kg cucumbers • 2 onions
• celery leaf

Zalewa:
• 1 l wody • 250 ml octu
• 22 g soli • 45 g curry • 400 g cukru

Marinade:
• 1 l water • 250 ml vinegar
• 22 g salt • 45 g curry seasoning • 400 g sugar

Ogórki przekroić wzdłuż na 4 części, zalewę zagotować. Do
słoika włożyć: 1 liść laurowy, 2 ziela angielskie, 2 ziarnka
pieprzu. Ułożyć w słoiku ogórki, zalać zagotowaną zalewą.
Pasteryzować około 5 min. od zagotowania.

Cut the cucumbers lengthwise into 4 pieces, boil the marinade. Into each jar put: 1 bay leaf, 2 grains of allspice,
2 peppercorns. Arrange the cucumbers in the jars and pour
the boiled marinade over them. Pasteurize about 5 minutes
from the moment of bringing the salad to the boil.
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KGW NEBROWO MAŁE
Koło powstało 3 kwietnia 2016 r. Obecnie w kole
działa 18 kobiet, przewodniczącą jest Teresa Daniel.

CHC NEBROWO MAŁE
The club was established on 3 April 2016. Currently, there are 18 women in the club, and the
chairperson is Teresa Daniel.
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Ogórki czosnkowe
Iwona Nowak

• 2 kg ogórków • 2 główki czosnku

Sałatka z fasoli
szparagowej

String bean
salad

Ewa Michalczyk

Ewa Michalczyk

• 1 kg fasoli szparagowej (zielonej)
• 20 dag cebuli • 20 dag marchwi
• 10 ml oleju • 3 łyżki cukru • 1-2 łyżki octu
• przecier do smaku
• 1 liść laurowy i pieprz do smaku

Fasolę ugotować w całości, do miękkości.
Ostudzić i pokroić w kawałki (5-6 cm). Cebulę pokroić w talarki, marchew zetrzeć na tarce
na grubych oczkach, poddusić na oleju, dodać
pozostałe produkty i dobrze wymieszać. Następnie warzywa wymieszać z fasolą, włożyć do
słoików i pasteryzować 30 minut. Można doprawić po swojemu, jak kto lubi.

• 1 kg string beans (green)
• 200 g onions • 200 g carrots
• 10 ml oil • 3 tablespoons sugar
• 1-2 tablespoons vinegar • purée to taste
• 1 bay leaf and pepper to taste
Boil whole beans until soft. Leave them to cool
and cut into pieces (5-6 cm). Cut the onions into
slices, grate the carrots on a coarse grater, simmer in oil, add the remaining products and stir
well. Then mix the vegetables with the beans,
put into jars and pasteurise for 30 minutes. You
can season the salad to your liking.

Zalewa:
• 2 szklanki cukru • 2 szklanki octu • 8 łyżek oleju
Ogórki obrać, pokroić i zasypać 4 łyżkami soli, odstawić na
2 godziny – po upływie czasu odlać wodę. Czosnek przecisnąć przez prasę, dodać ½ torebki papryki słodkiej i wymieszać z ogórkami. Zalewę wymieszać i zagotować. Ogórki
zalać gorącą zalewą i odstawić na 2-3 godziny. Wkładać do
słoików i pasteryzować 10-15 minut.

Garlic cucumbers
Iwona Nowak

• 2 kg cucumbers • 2 garlic heads
Marinade:
• 2 cups sugar • 2 cups vinegar • 8 tablespoons oil
Peel the cucumbers, cut them and sprinkle with 4 tablespoons of salt; then leave for 2 hours. After that, pour off the
water. Press the garlic, add 0.5 packet of sweet paprika and
mix with the cucumbers. Stir the marinade and boil. Pour
hot marinade over the cucumbers and leave for 2-3 hours.
Put the cucumbers with the marinade into jars and pasteurise for 10-15 minutes.
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KGW NEBROWO WIELKIE
Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie Wielkim działa
od 1947 r. Założyła je pani Jadwiga Goll. Z niewielką
przerwą działa do dziś. Obecnie przewodniczącą jest
Barbara Tadejewska. W kole aktywnie działa 10 kobiet.
Grupa wiekowa jest bardzo rozległa od czterdziestolatki
po siedemdziesięciolatkę. Każda z nas ma różne talenty,
od smażenia pączków po robienie pierogów. Naszym
głównym działaniem jest Święto Powideł Nebrowskich,
które zapoczątkowałyśmy w 2015 roku z udziałem
Eko-Inicjatywy i Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły,
przy pomocy Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim. Święto powideł stało się naszą tradycją, dzięki której pozyskaliśmy produkt lokalny, jakim są „Powidła Nebrowskie”.

CHC NEBROWO WIELKIE
The Country Housewives’ Club in Nebrowo Wielkie has
been operating since 1947. It was founded by Ms Jadwiga Goll. With a small break, it has been active until
today. Currently, its chairperson is Barbara Tadejewska.
There are 10 women in the club. The age of the group
ranges from 40 to 70 in case of 1 member. Each of us
has different talents, from frying doughnuts to making
dumplings. The main activity is the Nebrowo Jam Festival, which we started in 2015. The event was participated by Eco-Initiative and the Friends of the Lower
Vistula Society, and we were supported by the School
Complex in Nebrowo Wielkie. The Jam Festival has become our tradition, thanks to which we have acquired
a local product called ‘Nebrowo Jam’.
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Cukinia w curry
• 2 kg młodej cukinii • 2 cebule
• 3 czerwone papryki • 1,5 łyżki soli
Zalewa:
• ¾ szklanki octu • 1 szklanka cukru
• ¾ szklanki wody • 1,5 łyżki curry

Cukinię pokroić w grubszą kostkę lub w plastry, zasypać
solą i zostawić na 2 godziny. Cebulę pokroić w piórka, paprykę w paski. Wszystko razem wymieszać. Napełnić słoiki.
Składniki zalewy wymieszać, zalać cukinię. Pasteryzować
10-15 min.

Courgette in curry
• 2 kg young courgettes • 2 onions
• 3 red peppers • 1.5 tablespoons salt
Marinade:
• ¾ cup vinegar • 1 cup sugar
• ¾ cup water •1.5 tablespoons curry seasoning

Cut the courgettes into thick cubes or slices, sprinkle them
with salt and leave for 2 hours. Julienne the onion and cut
the pepper into strips. Mix everything together. Fill the jars
with the mix.
Mix the ingredients of the marinade, and pour it over the
courgettes. Pasteurise for 10-15 minutes.
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Sałatka z ogórków

Cucumber salad

• 4 kg ogórków • czosnek • 1 papryka • 1 duża cebula
• 1 szklanka cukru • 1 szklanka octu • świeży koper
• ziele angielskie • liść laurowy • 1 łyżka gorczycy
• 1 łyżka kurkumy • ½ szklanki soli

• 4 kg cucumbers • garlic • 1 pepper • 1 large onion
• 1 cup sugar • 1 cup vinegar • fresh dill
• allspice • bay leaves • 1 tablespoon mustard seeds
• 1 tablespoon turmeric • 0.5 cup salt

Ogórki zetrzeć na plastry, dodać ½ szklanki soli. Odstawić
na 4 godziny, następnie odlać sok. Dodać ½ szklanki wody,
1 szklankę cukru, 1 szklankę octu, ziele angielskie, liść laurowy, gorczycę, pokrojoną cebulę, kurkumę. Wszystko wymieszać, włożyć do słoików i pasteryzować 10-15 min.

Slice cucumbers and add 0.5 cup of salt. Set aside for 4 hours, then drain off the juice. Add 0.5 cup of water, 1 cup of
sugar, 1 cup of vinegar, allspice, bay leaves, mustard seeds,
chopped onion, and turmeric. Stir everything together, put
into jars and pasteurize for 10-15 minutes.

Ketchup z cukinii

Courgette ketchup

• 3 kg cukinii • 1 kg cebuli • 4 łyżki soli
• 2 szklanki octu • 3 łyżeczki pieprzu mielonego
• 1 kg cukru • 1 litr przecieru pomidorowego
• 3 łyżeczki papryki mielonej słodkiej
• 3 łyżki papryki mielonej ostrej

Cukinię pokroić w kostkę, cebulę pokroić, wymieszać z solą
i octem, zostawić na 4-6 godzin. Następnie dodać pieprz,
cukier, koncentrat pomidorowy i paprykę w proszku.
Wszystko zagotować i zmiksować. Wlać do słoików i pasteryzować 15-20 min.
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• 3 kg courgettes • 1 kg onion • 4 tablespoons salt
• 2 cups vinegar • 3 teaspoons ground pepper
• 1 kg sugar • 1 l tomato purée
• 3 teaspoons ground sweet paprika
• 3 tablespoons ground hot pepper
Dice the courgettes, chop the onion, mix with salt and vinegar, leave for 4-6 hours. Then add pepper, sugar, tomato
purée, and paprika seasoning. Boil everything and stir. Pour
the ketchup into jars and pasteurise for 15-20 minutes.
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