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Smak tradycji
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale także klimatycznym. Nie umiemy sobie ich wyobrazić bez domowych dań i wypieków. Tradycję Bożego Narodzenia
tworzą spotkania z rodziną przy wspólnym stole poprzedzone podniosłym oczekiwaniem choćby na wspólne przyrządzanie tradycyjnych dań, na które oczekujemy do następnego święta. Jak co roku, mieszkanki
gminy Będzino w okresie przedświątecznym dzielą się z nami swoim kunsztem w przyrządzaniu tradycyjnych potraw podczas konkursu „Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych - Będzino 2015”.
Zaprezentowane potrawy w publikacji, to dania oparte na tradycyjnych recepturach, wyróżniające się
niezwykłymi walorami smakowymi i estetycznymi. Niektóre z nich, na pozór takie same, różnią się
choćby w sposobie przyrządzenia, ale mają wspólną cechę… zapach cynamonu, bakalii, maku, migdałów
bez których trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie. Wyłonione podczas konkursu najlepsze, najsmaczniejsze potrawy mogą być świetną inspiracją na przygotowanie świątecznego stołu przepełnionego
cudownymi smakami i zapachami..
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Ciasto drożdżowe z makiem
Składniki:
- 4 szklanki mąki
- ½ szklanki mleka
- 2 łyżki cukru
- 6 żółtek
- 10 dag drożdży
- 20 dag tłuszczu

1,5 h

20

Czas przygotowania

Porcji

- 1 puszka masy makowej

Sposób przygotowania:
Przygotować rozczyn z drożdży, mleka, cukru - pozostawić do wyrośnięcia. Do miski wsypać
mąkę, dodać rozczyn, żółtka i roztopiony tłuszcz. Wyrobić ciasto. Podzielić na dwie części, rozwałkować, posmarować białkiem, wyłożyć ciepłą masę makową, zwinąć i zostawić do wyrośnięcia.
Piec 45 minut w temperaturze 180 stopni C. Po wyjęciu z piekarnika, ciepłe posmarować lukrem.
Lukier: cukier puder utrzeć z letnią wodą.
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Ciasto orzechowo-jabłkowe
Składniki:
- 4 jajka
- 1 szklanka cukru
- 1 paczka cukru waniliowego
- 1,5 szklanki mąki
- 1 szklanka orzechów
włoskich

- 4 jabłka
- 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
- 1 łyżeczka sody

1,5 h

15

Czas przygotowania

Porcji

Sposób przygotowania:
Jajka, cukier i cukier waniliowy ubić mikserem na puszystą masę. Do ubitej masy stopniowo dodać mąkę połączoną z sodą i proszkiem do pieczenia. Następnie dodać posiekane orzechy, pokrojone w kostkę jabłka, wymieszać delikatnie łyżką. Ciasto rozłożyć na blaszce, piec 70 minut
w temperaturze 180 stopni C.

Autorka przepisu: Beata Ła
nowy ze Stoisławia,
Laureatka 2 miejsca w kat.
„Wypiek cukierniczy”.
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Bezglutenowy makowiec
Składniki:
- 30 dag margaryny
- 1 puszka masy makowej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- ½ szklanki mąki ziemniaczanej + 1 łyżka
- ½ szklanki mąki kukurydzianej + 1 łyżka
- 8 jajek

2h

15

Czas przygotowania

Porcji

- 2 szklanki cukru
- 1 łyżka octu, 3 łyżki mleka
- 10 dag posiekanych orzechów włoskich
- 10 dag płatków migdałowych
- 3 łyżki miodu

Sposób przygotowania:
Ciasto z makiem: masę makową, 4 żółtka, 15 dag margaryny, włożyć do garnka, podgrzewać na małym ogniu przez
15 minut, często mieszając. Ostudzić, dodać po łyżce obu rodzajów mąki oraz 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, dokładnie wymieszać, następnie dodać ubitą pianę z 4 białek, delikatnie wymieszać. Przełożyć na blaszkę wyłożoną papierem,
piec 30 minut w temperaturze 180 stopni C.
Biszkopt: 4 białka ubić, dodawać partiami 1 szklankę cukru, wciąż ubijając. 4 żółtka, proszek do pieczenia oraz ocet wymieszać, dodać do ubitych białek. Na koniec dodać partiami obie mąki. Ciasto przełożyć na podpieczony mak.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C na 30 minut.
Masa: mleko, orzechy, 1 szklankę cukru, miód,
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Chłodne ciasto odwrócić , tak by biszkopt był na spodzie,
na wierzch wyłożyć masę.
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Pierniczki z powidłami śliwkowymi
Składniki:
- 33 dag mąki pszennej
- 10 dag mąki żytniej pełnoziarnistej
- 2 duże jajka
- 13 dag cukru pudru
- 10 dag masła, roztopionego
i lekko przestudzonego

1,5 h

40

Czas przygotowania

Sztuk

- 10 dag miodu
- 1 łyżka przyprawy do piernika
- 1 łyżka kakao
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 15 dag powideł śliwkowych

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wsypać do naczynia, wymieszać i wyrobić ciasto. Rozwałkować ciasto na grubość 4 mm,
posypując je małą ilością mąki. Wykrawać różne kształty pierniczków. Na środku każdego położyć pół łyżeczki
powideł śliwkowych. Każdego pierniczka przykryć kolejnym wykrojonym kawałkiem ciasta. Boki pierniczków
delikatnie docisnąć, by się skleiły, układać je na blaszce w odstępach. Piec w nagrzanym piekarniku w temperaturze 180 stopni C przez około 8-10 minut. Wystudzić, polukrować.
Lukier królewski do ozdabiania pierniczków:
1 białko i 1,5 szklanki cukru pudru dokładnie utrzeć aby cukier puder się rozpuścił - około 5 minut, nie może być
w nim najmniejszych grudek, powinien być bardzo gęsty. Z papieru do pieczenia zrobić tutkę, odciąć końcówkę,
wypełnić lukrem i udekorować pierniczki.
Autorka przepisu: Anna Naszydłowska z Barnina,
Wyróżnienie w kat. „Wypiek świąteczny”.
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Świąteczne ciasteczka babuni
Składniki:
- ½ kg mąki
- 25 dag masła
- 25 dag cukru
- 3 jajka + 1 żółtko
- 1/5 dag proszku do pieczenia
- skórka otarta z połowy cytryny

2h

30

Czas przygotowania

Sztuk

Sposób przygotowania:
Do makutry włożyć masło, wsypać cukier, dodać jajka, utrzeć. Do masy przesiać mąkę połączoną z proszkiem do pieczenia, dodać utartą skórkę z cytryny. Wszystkie składniki dobrze utrzeć.
Ciasto podzielić na 4 części, rozwałkować, foremkami świątecznymi wykrawać różne kształty.
Ułożyć ciasteczka na blaszce, posmarować roztrzepanym żółtkiem. Piec w piekarniku nagrzanym
do 150 stopni C około 15 minut.

Autorzy przepisu:
członkinie Klubu
Seniora przy Dom
wym w Tymieni
u Ludou, Wyróżnienie
w kat. „Wypiek
świąteczny”.
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Świąteczne orzeszki z niespodzianką
Składniki:
Ciasto:
- 25 dag mąki
- ½ kostki roztopionego masła
- 1 żółtko
- ½ łyżeczki sody
- ½ łyżeczki octu

1h

15

Czas przygotowania

Sztuk

- 2 łyżeczki kwaśnej śmietany
- szczypta soli i cukru pudru

Nadzienie:
- tabliczka czekolady
- 100 ml słodkiej śmietany
- 100 g przemielonych
orzechów laskowych

Sposób przygotowania:
Składniki na ciasto wymieszać ręką na jednolitą masę. Formować kulki z ½ łyżeczki ciasta, ułożyć na patelni
do pieczenia orzeszków i upiec. Zdjąć bardzo ostrożnie i ostudzić. Nie obłamywać odstającego nadmiaru
ciasta, bo na tym etapie bardzo łatwo je połamać. Dobrze wystudzić. Pieczenie suchych orzeszków można
zrobić nawet 2-3 dni przed złożeniem właściwych ciastek. Przygotować nadzienie orzechowe. Zagrzać śmietankę i połączyć z rozpuszczoną w ciepłej wodzie czekoladą, do jednolitej masy dodać przemielone orzechy.
Napełniać połówki orzeszków masą czekoladowo-orzechową. Składać po 2 połówki i dopiero na tym etapie
odłamywać ewentualny nadmiar ciasta. Końcówki orzeszków zamoczyć w rozpuszczonej czekoladzie.
ze Stoisławia,
Autorka przepisu: Anna Trzcionka
ierniczy”.
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Pierogi z kapustą kiszoną i grzybami
Składniki:
Ciasto na pierogi:
- 1 kg mąki
- 2 szklanki ciepłej wody
- 2 jajka
- sól
- 2-3 łyżki oleju

Farsz:
- 2 kg kiszonej kapusty
- 20 dag grzybów suszonych
- sól
- pieprz
- 3 cebule

1,5 h

75

Czas przygotowania

Sztuk

- 3 łyżki oleju

Sposób przygotowania:
Farsz: kapustę wrzucić na wrzątek i ugotować na półtwardo. Wyjąć, osączyć, drobno posiekać
nożem lub zemleć. Grzyby suszone namoczyć, ugotować, przepuścić przez maszynkę. Cebulę posiekać, zeszklić na oleju, oba składniki dodać do kapusty, doprawić do smaku.
Ciasto: z podanych składników zagnieść elastyczne ciasto. Cienko rozwałkować, szklanką wykrawać z niego krążki. Każdy nadziać farszem, zlepić. Pierogi ugotować w osolonym wrzątku.
Osączone rozłożyć na półmisku, polać rozpuszczonym masłem, posypać posiekaną zieloną pietruszką.
Autorzy przepisu: Mieszkańcy Sołectwa Uliszki,
zupy”.
Laureaci 1 miejsca w kat. „Potrawy mączne, z kapusty,
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Pierogi gryczano-kapuściane Wandeczki
Składniki:
Ciasto:
- 1 kg mąki
- pół kostki margaryny
- sól
- 1 jajko
- ½ litra ciepłej wody

Farsz:
- 2 woreczki kaszy gryczanej
- ½ kg pieczarek
- 4 średnie cebule
- 1 kg kapusty kiszonej
- pieprz

1,5 h

50

Czas przygotowania

Sztuk

- pieprz ziołowy
- majeranek
- sól
- masło do smażenia

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokrojoną margarynę, jajko, sól, ciepłą wodę, zarobić ciasto, gdy składniki się połączą nadal wyrabiać ciasto około 10 minut. Odstawić je pod przykryciem na 30 minut. Kaszę
ugotować na sypko, pieczarki zetrzeć na tarce jarzynowej o dużych oczkach, usmażyć na maśle. Kapustę ugotować, odcisnąć, poszatkować nożem. Cebulę pokroić w kostkę, usmażyć na maśle. Wszystkie
składniki włożyć do miski, dodać przyprawy, wymieszać. Ciasto rozwałkować, wyciąć szklanką krążki,
nałożyć farsz, uformować pierogi, zlepić, gotować w osolonej wodzie 6 minut. Masło podgrzać, usmażyć
pokrojoną na kostkę cebulę, polać rozłożone na półmisku pierogi.
Autorka przepisu: Wanda Danielewska z Kładna,
Laureatka 3 miejsca w kat. „ Potrawy mączne, z kapusty, zupy”.
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Litewskie pierogi wigilijne
Składniki:
- 1 kg ugotowanych ziemniaków
- 4 cebule
- ½ kg kapusty kiszonej
- 20 dag suszonych grzybów
- ½ kg mąki

2h

20

Czas przygotowania

Sztuk

Sposób przygotowania:
Ziemniaki zmielić przez maszynkę, połączyć z mąką, zagnieść ciasto. Grzyby namoczyć, odsączyć,
udusić z pokrojoną w kostkę cebulą, doprawić do smaku solą i pierzem. Kapustę podgotować,
odsączyć, połączyć z grzybami. Ciasto rozwałkować, podzielić na placki wielkości dłoni, nałożyć
farsz i zlepić pierogi. Blaszkę wyłożyć papierem, ułożyć pierogi, delikatnie posypać mąką. Piec
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C około 40 minut.
Autorka przepisu: Eugenia Imbiorowska
ze Stoisława,
Wyróżnienie w kat. „Potrawy mączne, z
kapusty, zupy”.
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Łosoś zapiekany ze szpinakiem w cieście francuskim

Składniki:
- 30 dag łososia
- 1 płat ciasta francuskiego
- 20 dag szpinaku mrożonego
- 10 dag sera feta
- 1 łyżka przecieru
pomidorowego

- 2 łyżki śmietany słodkiej
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka masła
- sok z cytryny
- 1 jajko

1,5 h

15

Czas przygotowania

Porcji

- sól
- pieprz
- gałka muszkatałowa

Sposób przygotowania:
Na patelni roztopić masło, włożyć odmrożony, lekko odciśnięty szpinak, dodać przeciśnięty czosnek, wymieszać i chwilę smażyć. Doprawić do smaku odrobiną gałki muszkatołowej, na koniec
dodać śmietanę, odstawić do ostygnięcia. Filet z łososia umyć, osuszyć, skropić sokiem z cytryny,
posypać solą i pieprzem. Ciasto francuskie ponacinać z ukosa, środek ciasta posmarować przecierem pomidorowym. Następnie nałożyć szpinak, na to ser feta, a na wierzch filet łososia. Pokryć
przemiennie pociętymi paskami ciasta formując rybę. Wierzch posmarować rozmąconym jajkiem.
Piec 30 minut w temperaturze 190 stopni C.
Autorka przepisu: Magdalena Tomicka z Wierzchominka,
Laureatka 1 miejsca w kat. „Potrawy rybne”.
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Świąteczne łódeczki ziemniaczane
ze śledzikiem i żurawiną
Składniki:
- 5 ziemniaków żółtych
- 5 ziemniaków czerwonych
Farsz:
- 1 cebula czerwona
- 1 cebula zwykła
- 4 płaty śledzi

- 2 jabłka
- żurawina
- szczypior
- jarmuż
- sól, pieprz
- 1,5 łyżeczki soku cytrynowy

1h

20

Czas przygotowania

Porcji

- 3 łyżeczki majonezu
- 2 łyżeczki chrzanu

Sposób przygotowania:
Ziemniaki wyczyścić szczoteczką, ugotować w mundurkach. Po przestudzeniu przeciąć ziemniaki
na pół i za pomocą łyżki wyjąć ze środka miąższ tworząc łódeczkę. Miąższ ziemniaków pokroić
w kostkę, śledzie pokroić na malutkie kawałeczki. Obie cebule obrać, sparzyć gorącą wodą, pokroić w drobną kostkę, obrane jabłka utrzeć na tarce. Wszystkie składniki włożyć do miski, dodać
przyprawy, majonez, chrzan, żurawinę, szczypior, jarmuż, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Przygotowanym farszem napełnić ziemniaczane łódeczki, ułożyć na półmisku, posypać posiekanym szczypiorkiem.
Autorka przepisu: Agnieszka Kwiatkowska z Będzina,
Laureatka 2 miejsca w kat. „Potrawy rybne”.
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Śledź Eugenii
Składniki:
- 1 kg śledzia bałtyckiego
- 0,5 szklanki octu
- 0,5 l przecieru pomidorowego
- 2 łyżki cukru
- 2 papryki
- 2 cebule

3h

10

Czas przygotowania

Porcji

Sposób przygotowania:
Śledzie sprawić, posolić, popieprzyć i odstawić na 2 godz. Paprykę i cebulę pokrojoną w kostkę
zeszklić na maśle, dodać ocet, cukier, liść laurowy, ziele angielskie, całość zagotować. Śledzie
pokroić w paski i ułożyć w garnku grzbietami do góry, jeden przy drugim, całość zalać zalewą
i zagotować 10 minut. Zostawić do ostygnięcia.

Autorka przepisu: Eugenia Imbiorowska ze Stoisława,
Laureatka 3 miejsca w kat. „Potrawy rybne”.
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Tatar ze śledzia
Składniki:
- 0,5 kg śledzi matiasów
- 2 cebule
- 1 ogórek kiszony
- 15 dag grzybków
marynowanych
- 2 żółtka

30 min

6

Czas przygotowania

Porcji

- 2 łyżki oleju
- sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Śledzie moczyć 3-4 godziny w wodzie. Osuszyć, drobno posiekać i posypać pieprzem. Cebulę
i ogórek oraz grzybki drobno posiekać, dodać śledzie, żółtka, olej, delikatnie wymieszać. Wstawić
na 1-2 godz. do lodówki, aby składniki się przegryzły. Podawać z pieczywem.

ko z Będzina,
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Śledź cytrynowy
Składniki:
- 0,5 kg śledzi matiasów
Zalewa:
- 1 szklanka soku cytrynowego
- 3 łyżki cukru
- pieprz biały

30 min
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Czas przygotowania

Porcji

- natka pietruszki
- kilka marynowanych
grzybków
- 3 cebule

Sposób przygotowania:
Śledzie wymoczyć w wodzie, cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę, przelać wrzątkiem. Sok cytrynowy wymieszać z cukrem, dodać pokrojoną natkę pietruszki, cebulę oraz pokrojone grzybki.
Wymoczone śledzie pokroić na paski, ułożyć warstwami w słoju. Zalać zalewą, odstawić
na 24 godziny.
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Notatki
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