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	 Mamy	 przyjemność	 oddać	 w	 Państwa	 ręce	
Wiszeńską	 Książeczkę	 Kucharską	 -	 edycja	 Jesień	 2020	 
z	 przepisami	 na	 cały	 dzień.	 Wszystkie	 zawarte	 
w	 niniejszym	 wydaniu	 potrawy	 zostały	 wyłonione	 
w	konkursie	kulinarnym	na	jesienną	potrawę.
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Śniadanie	 Jajecznica	z	grzybami
	 	 	 	 na	maśle	klarowanym

„Sadzuń	 sosnowy	 jest	 to	 ory-
ginalny,	 nie	 często	 spotykany	
grzyb	o	niezwykłych	walorach	
smakowych,	lekko	orzechowy.	
Przepięknie	pachnie,	szczegól-

nie	podczas	smażenia”

Cyt.	Beata	Graczyk

Sposób	przygotowania:
Grzyby	 dokładnie	 oczyścić	 z	 igliwia,	 delikatnie	 po-
rozdzielać	na	mniejsze	części		i	opłukać	na	sitku.
Następnie,	grzyby	rozłożyć	na	ręczniku	kuchennym,	
aby	pozbyć	się	nadmiaru	wody.
Na	patelni	 rozgrzać	masło	klarowane.	Dodać	grzyby	 
i	smażyć	je	na	małym	ogniu	przez	10	minut,	mieszając	
co	jakiś	czas.
Do	miski	rozbić	jajka	i	roztrzepać	je	widelcem.
Na	dużej	 patelni	 rozgrzać	masło	klarowane	 i	 dorzu-
cić	pokrojoną	w	drobną	kosteczkę	cebulę.	Podsmażyć	
ją,	a	następnie	dodać	roztrzepane	jajka.	Smażyć	nie	za	
długo	(zbyt	mocno	ściętą	jajecznicę	trudniej	połączyć	
później	z	grzybami).	Posolić	i	dodać	najlepiej	świeżo	
mielony	pieprz.
Na	 sam	 koniec	 przełożyć	 grzyby	 do	 jajecznicy	 
i	delikatnie	wymieszać.	Można	również	podać	grzyby	
obok	jajecznicy	jako	dodatek.	Smacznego!

Beata	Graczyk

Pamiętaj!
Nigdy	nie	 jedz	 grzybów	 jeśli	
nie	masz	pewności,	że	są	one	

jadalne.
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Śniadanie	 Rogaliki	śniadaniowe

Składniki:
•	375g	mąki	pszennej
•	1	opakowanie	suchych
			drożdży	(7	gr)
•	1	płaska	łyżeczka	soli
•	0,5	łyżeczki	cukru
•	110ml	mleka
•	110ml	wody
•	60g	miękkiego	masła
•	1	żółtko	roztrzepane
		z	2	łyżkami	mleka
		(do	posmarowania)
•	mak,	sezam
		lub	inna	posypka
		wg	uznania

Sposób	przygotowania:
Wszystkie	składniki	umieścić	w	misie	 	 i	wyrobić	na	gład-
kie	 ciasto.	 Następnie	 rozwałkować	 je	 na	 duże	 koło.	 Po-
dzielić	 na	 12	 równych	 trójkątów.	 Z	 każdego	 uformować	
rogalik.	Ułożyć	w	odstępach	na	blasze	wyłożonej	papierem	 
do	 pieczenia.	 Posmarować	 roztrzepanym	 żółtkiem	 
z	mlekiem	i	posypać	ziarnami	maku	lub	sezamu.	Przykryć	
ściereczką	na	czas	nagrzania	się	piekarnika.
Rogaliki	piec	w	180	stopniach,	na	środkowej	szynie,	do	zru-
mienienia,	około	15	minut.

Swoje	rogaliki	podałam	z	domowymi	powidłami	śliwkowy-
mi	i	morelowymi,	które	smażyłam	latem.	Smacznego!

Magdalena	Koźmińska



Przed	południem	 Caspaccio
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Sposób	przygotowania:
Buraki	 gotuję	 	 lub	 piekę	w	piekarniku.	W	 tym	 czasie	 	 przygotowuję	 	macerę	 	 z	 octu		
balsamicznego	,	soli,	pieprzu	(świeżo	zmielony),	czosnku	i	dobrego	oleju.		Buraczki	nie	
mogą	być	za	miękkie,	studzę		i	ciepłe		wkładam	do	macery	na	kilka	dni.	Macera		powinna	
być	wyrazista		w	smaku.		Po	kilku	dniach	wyciągam	odpowiednią		ilość	buraków		i	kroję		 
w	cienkie		plastry.		Rozkładam	do	półmiska		i	posypuję	pieprzem,		(zawsze	świeżo		mie-
lonym	)	i	kozim	serem	(może	być	feta).	Polewam	dobrym,	gęstym	kremem	z	octu		balsa-
micznego.		Buraki	w	macerze	mogą	stać	w	lodówce	nawet		1	miesiąc.		Można	stosować	
do	kanapek.	Smacznego.

Jadwiga	Mróz

Obiad		 Zupa	dyniowa

Składniki	na	4	porcje:
•	1	mała	dynia
•	2	ziemniaki
•	2	marchewki
•	1	litr	bulionu	(wcześniej	ugotowanego,				
		ewentualnie	z	kostki	rosołowej)
•	1	mała	cebula
•	sok	z	połowy	cytryny
•	1/2	łyżeczki	zmielonego	imbiru
		(w	proszku	lub	świeżego)
•	sól,	pieprz,	gałka	muszkatołowa,	cukier
•	trochę	słodkiej	śmietany	30-36%
		(dodaję	ok.	100ml)

Sposób	przygotowania:
1.	Dynię	umyć,	przekroić	na	pół,	oczyścić	z	pestek	 
i	 włókien.	 Następnie	 pokroić	 w	 kostkę	 razem	 
ze	skórką.		
2.	 Ziemniaki	 i	 marchewki	 umyć,	 obrać	 i	 pokroić	 
w	kostkę.
3.	Cebulę	obrać	i	pokroić	w	kostkę.
4.	Dynię,	ziemniaki,	marchewki	i	cebulę	przełożyć	
do	garnka.	Zalać	bulionem	i	zagotować.	Następnie	
zmniejszyć	moc	palnika	i	gotować	pod	przykryciem	
(zostawiając	małą	 szczelinę),	 aż	 do	miękkości	wa-
rzyw.
5.		Zupę	zmiksować	np.	blenderem	na	krem.
6.		Doprawić	sokiem	z	cytryny,	imbirem,	solą,	pie-
przem,	gałką	muszkatołową	i	szczyptą	cukru.
7.		Dodać	śmietanę.	(Można	ją	dodać	podczas	mikso-
wania	lub	dolać	do	zupy	rozlanej	na	talerzach).

Całkowity	czas	przygotowania:	do	1	godziny
Ilość	porcji:	ok.	4
Smacznego!

Vanessa	Domeradzka



Obiad			Krem	pomidorowo-paprykowy

Składniki:
•	4	czerwone	papryki
•	2	puszka	pomidorów
•	3	ząbki	czosnku
•	1	duża	cebula
•	rosół
•	słodka	papryka,
•	sól	i	pieprz

Sposób	przygotowania:
Rozgrzej	piekarnik	do	180	stopni.	Umyj	paprykę,	przekrój	na	
pół	i	usuń	gniazda	nasienne.	Ułóż	na	wyłożonej	papierem	do	
pieczenia	blasze	i	posmaruj	lekko	oliwą.	Piecz	ok.	30	min.	Skó-
ra	powinna	być	pomarszczona.	Po	wyjęciu	z	piekarnik	włóż	
paprykę	do	foliowej	torebki	i	szczelnie	zamknij.	Odczekaj	kil-
kanaście	minut.	Następnie	obierz	paprykę	ze	skórki.
Posiekaj	cebulę	i	czosnek.	Nalej	do	rondla	oliwę	i	na	rozgrzaną	
wrzuć	cebulę.	Gdy	się	zeszkli,	dodaj	czosnek	i	jeszcze	chwilę	
podsmaż.
Dodaj	do	garnka	paprykę,	pomidory	z	puszki	oraz	rosół	–	ilość	
wg	uznania.	Całość	należy	dusić	na	małym	ogniu	ok.	15	min.	
Następnie	zblenduj	zupę.	Dopraw	solą,	pieprzem	i	słodką	pa-
pryką	do	smaku.	
Zupę	podałam	z	serem	w	typie	korycińskim	od	Wesołej	krowy	
ze	Strzeszowa	oraz	z	listkiem	bazylii.	Smacznego!

Magdalena	Koźmińska

Obiad			Gęś
																	po	polsku
Składniki:
•	gęś
•	kapusta	kiszona
•	jabłka	Boskop
•	śliwki	suszone
•	imbir	mielony
•	sól,	pieprz	świeżo	mielony
•	bulion	do	podlewania
•	dobre	wytrawne	wino

Sposób	przygotowania:
Gęś	sprawić	-	posolić	mieszanką	pieprzu,	soli	i	imbiru	od	środka	i	na	zewnątrz,	dobrze	
wmasować	aby	przyprawy	dotarły	wszędzie.	Pozostawić	w	chłodnym	miejscu	na	24	go-
dziny.	Przygotować	kapustę	kiszoną	(wypłukać),	odsączyć	i	przygotować	jabłka,	połówki	
nadziane	śliwką.	Nadziać	gęś	kapustą	i	jabłkami	ze	śliwką.	Wszystko	zależy	od	tego	jak	
duża	jest	gęś.	Na	5kg,	bo	taka	jest	najlepsza	ok.	1kg	kapusty	i	1kg	jabłek.	Po	nadzianiu	
podlewamy	winem	i	wkładamy	do	piekarnika	nagrzanego	na	max.	na	ok.	15	min.	(rondel	
odkryty).	Po	15	min.	rondel	przykrywamy	i	zmniejszamy	temperaturę	do	160	°C,	 pie-
czemy	połowę	czasu	pod	przykryciem.	W	połowie	pieczenia	sprawdzamy	czy	jest	płyn	 
i	polewamy	wytopionym	tłuszczem	i	płynem	gęś,	ewentualnie	dolewamy	gorący	bulion.	
Przewracamy	gęś	na	drugą	 stronę.	Czynność	 tą	 powtarzamy	 co	pół	 godziny.	Gęś	 pie-
czemy	ok.	1	godz.	na	1kg	gęsi.	Na	koniec	odkrywamy	rondel	aby	skórka	była	chrupiąca	 
(15	min.	200°C).

Jadwiga	Mróz

Najlepsze	gęsi	to	gęsi	Kłobuckie,	
owsiane	tzn.	że	były	2	tygodnie	
przed	ubojem	karmione	owsem.

98



Obiad		 Gołąbki	ziemniaczane
	 	 	 w	sosie	grzybowym
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Sos	grzybowy

Składniki:
•	grzyby	świeże
•	śmietana
•	cebula,	czosnek
•	sól,	pieprz
•	natka	pietruszki

Sposób	przygotowania:
Grzyby	ugotowałam	i	odstawiłam	do	ostygnięcia.	Następnie	prze-
smażyłam	je	z	zeszkloną	cebulą	i	czosnkiem.	Całość	zalałam	śmie-
taną	i	czekałam	aż	się	zredukuje.	Doprawiłam	solą	i	pieprzem.
Gołąbki	lekko	przesmażyłam	na	maśle	z	obu	stron.	Na	talerz	wyla-
łam	sos	grzybowy	i	ułożyłam	na	nim	gołąbki.	Całość	przyozdobi-
łam	natką	pietruszki.

Gołąbki

Składniki:
•	1	główka	kapusty	włoskiej
•	1,5	kg	ziemniaków
•	2	cebule
•	0,5	kg	boczku
•	mąka	ziemniaczana
•	1	jajko
•	sól,	pieprz,	majeranek

Sposób	przygotowania:
Kapustę	sparzyłam,	wycięłam	głąb	i	grube	nerwy	liścia.	Boczek	pokroiłam	w	ko-
steczkę	 i	usmażyłam.	Pod	koniec	smażenia	boczku	dodałam	pokrojoną	w	kostkę	
cebulę	i	razem	wszystko	usmażyłam.
Następnie	obrałam	ziemniaki	i	starłam	je	na	tarce	(tak	jak	na	placki	ziemniacza-
ne).	Zlałam	sok	z	ziemniaków.	Następnie	dodałam	usmażony	boczek	z	cebulą,	sól,	
pieprz,	majeranek.	Dodałam	 jajko,	wsypałam	mąkę	 i	wyrobiłam	 farsz	 do	 gołąb-
ków.
Farsz	nakładałam	na	liście	sparzonej	kapusty	i	zawijałam	gołąbki.	Dno	garnka	wy-
łożyłam	liśćmi	kapusty	i	ułożyłam	ciasno	gołąbki.
Gołąbki	 zalałam	 rosołem	 i	 wstawiłam	 do	 gotowania	 na	małym	 ogniu	 na	 około	 
1	godzinę. Smacznego.

Magdalena	Koźmińska



12 13

Podwieczorek				Jesienno	dyniowe
																																					ciasto	tortowe
Składniki:

Ciasto:
•	50g	masła,	miękkiego,
•	100g	orzechów	włoskich,	
		łuskanych,	drobno	pokrojonych,
•	200g	miąższu	dyni	–	startego	 
		na	tarce	(drobne	oczka),
•	100g	marchewki	–	startej	 
		na	tarce	(drobne	oczka),
•	1	łyżeczka	cynamonu,
		mielonego,
•	1	łyżeczka	imbiru,	suszonego,	
		mielonego,	
•	½	łyżeczki	soli,
•	130	g	cukru	trzcinowego,	
•	1	łyżeczka	cukru	waniliowego,	
•	1	duże	jajko,
•	150g	mąki	pszennej,
•	1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia,
•	Pół	łyżeczki	sody	oczyszczonej.

Polewa:
•	50g	śmietany,	min.	30%	
		tłuszczu
•	100g	mlecznej	czekolady,	
		pokrojonej	na	kawałki

Akcesoria:
•	mikser	/	robot	kuchenny
•	forma	–	ok.	30x24cm
•	papier	do	pieczenia

1.	Do	robota	wsypuję	dynię	i	marchewkę.
2.	Dodaję	cynamon,	imbir,	sól,	cukier	trzcinowy,	
				cukier	waniliowy,	jajko	i	masło.	
3.	Ucieram	dłuższą	chwilę	na	najwyższych	
				obrotach.
4.	Dodaję	mąkę,	proszek	do	pieczenia,	sodę	 
				i	rozdrobnione	wcześniej	orzechy.	
5.	Ucieram.	Nagrzewam	piekarnik.
6.	Ciasto	przekładam	do	przygotowanej	wcześniej	
				formy.
7.	Piekę	35-40	min	(160°C	z	termoobiegiem).	
8.	Odstawiam	do	ostygnięcia.
9.	Polewam	czekolada	roztopioną	z	odrobiną	
				śmietanki.	Dekoruję	orzechami,	świeżą	
				żurawiną	lub	innymi	darami	jesieni	
				Smacznego!

Elżbieta	Jeziorna

Podwieczorek				Serowe	kieszonki

Składniki:
•	200g	mąki	pszennej	tortowej
		-	1	i	1/4	szklanki
•	200g	masła	-	kostka	masła
•	200g	zmielonego	tłustego	
		twarogu	lub	serek	mascarpone
•	2	łyżki	cukru	drobnego	 
		lub	cukru	pudru
•	1	łyżeczka	cynamonu
•	2	jabłka	-	300g

Sposób	przygotowania:
Mąkę	wymieszać	z	mielonym	serem	twarogowym	(może	być	gotowy	z	kubełka	lub	po-
lecam	serek	mascarpone)	oraz	z	masłem.	Masło	dodajemy	schłodzone,	prosto	z	lodówki,	
pokrojone	na	mniejsze	kawałki,	 aby	 łatwiej	wymieszać	 składniki.	 Jeśli	 ser	 jest	 rzadszy	
należy	dodać	do	ciasta	ok.	2	łyżki	mąki.	Na	koniec	wsypać	2	łyżki	cukru.
Ciasto	należy	wyrobić	w	misce	lub	na	stolnicy,	szybko	na	gładką	masę.	Można	użyć	mik-
sera	 z	 końcówką	 do	 ciasta	 drożdżowego	 (spirala	 z	 haczykiem).	 Lepkie	 ciasto	 zawinąć	 
w	folię	i	odstawić	do	lodówki	na	minimum	1h.
Następnie	 schłodzone	 ciasto	 umieść	 na	 stolnicy	 lekko	 obsypanej	mąką	 i	 rozwałkować	
dość	grubo,	na	5	mm.	Pamiętać	o	podsypywaniu	ciasta	mąką	-	od	góry	i	od	stolicy.	Przy	
pomocy	szklanki	wyciąć	w	cieście	koła	o	średnicy	ok	7	cm.	Na	połówce	krążka	należy	
ułożyć	plasterki	jabłka.	Plasterki	o	grubości	ok	1-	1,5	cm,	obrane	ze	skórki,	bez	gniazd	na-
siennych.	Każdy	krążek	z	jabłkiem	złożyć	na	pół.	Można	przysypać	jabłka	cynamonem.
Gotowe	do	pieczenia	ciastka	ułożyć	na	prostokątnej	blaszce	wyłożonej	papierem	do	pie-
czenia.
Piec	w	piekarniki	nagrzanym	do	180	stopni.	Opcja	pieczenia:	góra/dół.	Ciastka	piec	około	
25-30	minut,	do	wyrośnięcia	i	zarumienienia.	Ciastka	można	wyjąć	z	piekarnika	od	razu	
po	upieczeniu.	Oprószyć	cukrem	pudrem	i	dla	chętnych	cynamonem.
Smacznego,	znikają	w	brzuchach	zaraz	po	upieczeniu	:)

Julia	Wieczorek-Barzyk
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Kolacja	 Jesienna pizza

Składniki:
Ciasto	na	pizzę
•	mąka	pszenna	-	450g
•	sól	-	3/4	łyżeczki
•	woda	-	300ml
•	cukier	-	2	łyżeczki
•	drożdże	suche	-	1	opakowanie

Dodatki
•	rukola	-	kilka	listków
•	boczek	wędzony	-	12-14	plasterków
•	ser	mozarella	-	1	kulka
•	sos	
•	cebula	-	1	sztuka
•	przecier	pomidorowy	-	1	słoiczek
•	ząbek	czosnku
•	zioła	prowansalskie	suszone
•	oliwa
•	sól	i	pieprz	do	smaku

Sposób	przygotowania:
Składniki	na	ciasto	łączymy	ze	sobą	i	wyrabiamy	gładkie	ciasto.	Odstawiamy	na	1	godzi-
nę	do	wyrośnięcia	przykryte	ściereczką.	Na	oliwie	szklimy	pokrojoną	w	kostkę	cebulę,	
dodajemy	przecier	pomidorowy	i	smażymy.	Przyprawiamy	solą,	pieprzem	i	ziołami,	do-
dajemy	przeciśnięty	przez	praskę	czosnek.	Plasterki	boczku	smażymy	na	patelni.	Ciasto	
dzielimy	na	dwie	 części	 i	wykładamy	na	posmarowane	 tłuszczem	blaszki.	 Smarujemy	
sosem,	 układamy	 boczek,	 listki	 rukoli	 i	 pokrojoną	 mozarellę.	 Piekarnik	 nagrzewamy	 
do	180	stopni	i	pieczemy	pizzę	przez	około	20-30	minut.	Po	upieczeniu	możemy	jeszcze	
położyć	kilka	listków	rukoli.

Angelina	Domeradzka

Kolacja	 Leczo

Składniki:
•	jedna	spora	cukinia
•	trzy	średnie	papryki
		różnego	koloru
•	dwie	cebule
•	czosnek
•	pomidory
•	dwie	średniej	wielkości	
		dobre	swojskie	kiełbasy
•	sól,	pieprz
•	ostra	i	słodka	papryka
		w	proszku

Sposób	przygotowania:
W	garnku	rozgrzewam	olej	i	smażę	na	nim	pokrojoną	w	pa-
ski	cebulę.	Kiedy	cebula	lekko	się	zeszkli	dodaję	pokrojony	
czosnek	i	kiełbasę	pokrojoną	w	krążki.	Po	chwili	dodaję	do	
garnka	pokrojoną	paprykę.
Wszystkie	 te	 składniki	 podsmażam	 cały	 czas	 mieszając.	 
Na	sam	koniec	dodaję	pokrojoną	w	kostkę	cukinię.	Ponow-
nie	wszystko	przesmażam.	Na	koniec	dodaję	sparzone	wcze-
śniej	pomidory,	które	obieram	ze	skórki	i	kroję	w	półksię-
życe.	Kiedy	całość	zacznie	 się	gotować	dodaję	przyprawy,	
przykrywam	garnek	 i	gotuję	na	małym	ogniu	przez	25-30	
minut	aż	cukinia	będzie	miękka.	Smacznego!

Magdalena	Koźmińska
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Kolacja	 Chleb	warkocz

Składniki:
•	700g	mąki	chlebowej
•	2	szklanki	ciepłej	wody
•	25g	drożdży	świeżych
•	pół	łyżeczki	cukru	lub	miodu
•	2	płaskie	łyżeczki	soli
•	1	łyżka	oliwy	z	oliwek
•	ziarna,	np.	dynia,	sezam,	
		siemię	lniane,	słonecznik

Sposób	przygotowania:
Wszystkie	 składniki	 razem	 wymie-
szaj	 w	 misce.	 Przykryj	 folią	 spo-
żywczą	 i	odstaw	na	kilka	godzin	do	 
lodówki.	
Po	 kilku	 godzinach	 wyjmij	 ciasto	 
z	lodówki	i	ponownie	zagnieć,	aby	je	
ocieplić.	
W	międzyczasie	włóż	do	piekarnika	
naczynie	 żaroodporne	 z	 pokrywką	
lub	naczynie	żeliwne.	Włącz	grzanie	
góra-dół	na	220°C.
Podziel	ciasto	na	4	równe	części,	po	
ok.	300g.	Każdą	część	uformuj	w	wa-
łek	 i	 obtocz	 w	 ziarnach.	 Następnie	
ułóż	obok	siebie	i	zapleć	warkocz	z	4	
pasm.	Następnie	włóż	ciasto	do	gorą-
cego	naczynia	 żaroodpornego	 (uwa-
żaj,	 gorące!).	 Przykryj	 pokrywką	 
i	piecz	przez	ok.	30	minut	w	220°C.	
Dzięki	temu,	że	naczynie	jest	nagrza-
ne	 to	 chleb	 nie	 będzie	 przywierał.	
Naczynia	 nie	 trzeba	 niczym	 wcze-
śniej	smarować.
Po	 tych	 30	 minutach	 zdejmij	 po-
krywkę	z	chleba	i	zmniejsz	tempera-
turę	do	200°C	i	piecz	przez	20	minut.	

Smacznego!

Magdalena	Koźmińska


