Produkty
Lokalne
Ziemi
Ni¿añskiej
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Szanowni Pañstwo

P

rzedstawiamy Pañstwu katalog produktów lokalnych z powiatu ni¿añskiego. Produkty te po dzieñ dzisiejszy wytwarzane s¹ z lokalnych surowców, w które bogaty jest nasz region. Ich ró¿norodnoœæ i bogactwo s¹ wyj¹tkowe i niepowtarzalne.
Wiêkszoœæ potraw przedstawionych w katalogu do tej pory powstaje
wed³ug starych receptur, przekazywanych od wieków z pokolenia
na pokolenie, w formie ustnej lub pisemnej. Powiat ni¿añski oferuje wiele specyficznych potraw tradycyjnej kuchni, podkreœlaj¹cych
historiê naszego regionu. Wzbogacaj¹ one atrakcyjnoœæ turystyczn¹
i kulturow¹ ziemi ni¿añskiej. Potrawy jakie przedstawiamy wykorzystuj¹ uprawy i dobrodziejstwa natury naszego terenu. Zapraszamy do zapoznania siê z naszymi kulinarnymi propozycjami, owocami twórczego przetworzenia darów natury ziemi ni¿añskiej.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

KRUPIAK

R

odzaj ciasta wytwarzanego z kaszy gryczanej,
ziemniaków, sera bia³ego, jajek, t³uszczui przy
praw. Krupiak pieczony by³ przy okazji œwi¹t,
uroczystoœci rodzinnych i przyjêæ. Podaje siê go np.
z barszczem czerwonym lub podsma¿any na mase³ku ze
œmietan¹.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

KRUSZON

R

odzaj nalewki na bia³ym winie z dodatkiem soków owocowych. Wino na kruszon wytwarzane
jest z winogron dojrzewaj¹cych w przydomowych
ogródkach. Podawany by³, i jest podawany nadal, do
uroczystych obiadów i podwieczorków.

6

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

POWID£O KRZESZOWSKIE

W

ytwarzane jest metod¹ tradycyjn¹ ze œliwek
wêgierek pochodz¹cych z rodzimych sadów.
Powid³o sma¿y siê w du¿ym kotle miedzianym przez dwa – trzy dni, bez dodatku cukru. Produkcja
powid³a by³a jednym ze Ÿróde³ utrzymania mieszkañców
dawnego Krzeszowa. Sprzedawane by³o m.in.
w: Krakowie, Warszawie, Gdañsku.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

SER BIA£Y PODSUSZANY

W

ytwarzany z sera bia³ego i ¿ó³tek z dodatkiem
soli oraz zió³. Ser podsusza siê w woreczku
przez kilka do kilkunastu dni obmywaj¹c go
co jakiœ czas serwatk¹. Ser ten robiony by³, i jest robiony do dnia dzisiejszego, przy okazji Œwi¹t Wielkanocnych (wk³ada siê go do koszyka ze œwiêconk¹ i podaje w
œwi¹tecznym barszczu).
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

ZALEWAJKA

R

odzaj zupy na wywarze miêsnym w sk³ad której
wchodz¹ miedzy innymi: ziemniaki, kie³basa, jajka i przyprawy; podprawiana kwasem chlebowym ze œmietank¹. Zalewajka czêsto by³a jedynym daniem gor¹cym podawanym w ci¹gu dnia w gospodarstwach wiejskich. Produkty do zupy pochodzi³y wy³¹cznie z w³asnego gospodarstwa domowego.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

CHLEB WIEJSKI

C

hleb wyrabiany i pieczony metod¹ tradycyjn¹ wed³ug receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Do wyrobu ciasta (wyrabianego w dzie¿y) u¿ywa siê m¹ki ¿ytniej i poœledniej m¹ki pszennej.
Chleb piecze siê w piecu chlebowym w odpowiedniej temperaturze.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

ORZECHÓWKA KRZESZOWSKA

R

odzaj napoju alkoholowego o mocy 50-55%
z dodatkiem soku wyrabianego z zielonych orzechów. Orzechówka podawana by³a i jest po obfitych i t³ustych posi³kach, gdy¿ znakomicie wspomaga
trawienie i leczy niedomagania ¿o³¹dkowe.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

BU£KA DRO¯D¯OWA
Z KASZ¥ JAGLAN¥

R

odzaj ciasta dro¿d¿owego wyrabianego z m¹ki
pszennej, gotowanej kaszy jaglanej, jaj, dro¿d¿y,
cukru i przypraw. Bu³ka podawana by³a do mleka lub kawy zbo¿owej, czasami z dodatkiem konfitury
lub d¿emu.
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Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Krzeszowa

SER BIA£Y SMA¯ONY

R

odzaj sera wytwarzanego z pe³not³ustego sera
bia³ego gotowanego w mleku, nastêpnie sma¿onego na maœle z dodatkiem soli i zió³. Kiedyœ

czêsto podawany z chlebem na œniadanie lub jako podwieczorek dla pracuj¹cych w polu. Obecnie podawany
do œniadañ, kolacji lub jako zak¹ska, np: do piwa.
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Ulanów

LIZAKI

L

izaki to charakterystyczna potrawa regionalna
z Ulanowa. Przyrz¹dzano j¹ tylko raz w roku
w wigiliê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Podstawowymi sk³adnikami potrawy s¹: m¹ka pszenna, jaja, cukier, olej lniany, dro¿d¿e, sól, woda. Lizaki s¹ sma¿one
na patelni, maj¹ kszta³t owalny, a gruboœæ ok. 1 cm. Ich
skórka jest br¹zowa, w przekroju zaœ s¹ koloru s³omkowego.
WYTWÓRCA:
Stanis³awa £ukaszczyk

RYS HISTORYCZNY
Informacje na temat lizaków otrzyma³am od swojej teœciowej Marii £ukaszczyk z Ulanowa (zm. w 2002 r.
w wieku 91 lat), która zapamiêta³a tê potrawê wigilijn¹
ze swego dzieciñstwa. Obecnie w Ulanowie nadal kultywuje siê tradycje pieczenia lizaków w okresie œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
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Ulanów

SMALEC Z GRZYBAMI

P

otrawa o unikalnym smaku, stanowi po³¹czenie
smalcu wytopionego ze s³oniny ze sma¿onymi
grzybami z dodatkiem cebuli, czosnku oraz przypraw. Produkt wytwarzany od oko³o 30 lat.

Po latach zapomniany, powróci³ do wspó³czesnego jad³ospisu flisackiego i jest podawany jako dodatek do chleba flisackiego.
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Ulanów

£OSUCHY

F

flisackie suchary pszenno-razowe zastêpuj¹ce
chleb. Pieczone na p³ycie kuchennej, jasnoszare,
grube na 1 cm, o dowolnym kszta³cie. Smaczne
i po¿ywne. Po wysuszeniu zachowuj¹ d³ugotrwa³¹ przydatnoœæ do spo¿ycia, nie trac¹c swoich walorów smakowych. £osuchy stanowi³y po¿ywienie flisaków mieszkaj¹cych w okolicach dolnego Sanu oraz regionu Tarnobrzega. Ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski w ksi¹¿ce „Z flisackich tradycji Ulanowa” (2001 r.)
pisze: „³osuchy – flisackie suchary

pszenno-razowe zastêpuj¹ce chleb wyrabiane w regionie Tarnobrzegu wed³ug nastêpuj¹cej receptury: gruboziarnist¹ m¹kê pszenno-razow¹ „gêsto” z czyst¹ wod¹
z dodatkiem soli i tzw. „brozy” czyli sody oczyszczonej.
Uformowane niewielkie placki wypiekano na p³ycie kuchennej i dok³adnie suszono by na tratwie nie uleg³y pleœnieniu”. Wed³ug relacji retmana Tadeusza Mo¿dzecha
(zm. w 2003 r. w wieku 96 lat) w Ulanowie do
³osuchów zamiast wody dodawano kwaœnego mleka.
WYTWÓRCY:
Maria i Mieczys³aw £abêccy
Ulanów
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Ulanów

KLUSKI ORYLSKIE

K

luski orylskie to potrawa przygotowywana w trakcie sp³awu tratwami. Przyrz¹dzane s¹ na bazie
m¹ki pszenno-razowej, jajek i wody. Maj¹ kszta³t
owalny, w przekroju s¹ szare. Flisacy sp³awiaj¹c drewno
p³ynêli na tratwach od œwitu do zmierzchu (przy sprzyjaj¹cej
pogodzie bez postojów na posi³ki). W zawodowym sp³ywie
obowi¹zywa³a zasada indywidualnego ¿ywienia, dlatego te¿
flisacy przygotowywali posi³ki które nie zajmowa³y im du¿o
czasu, a przyk³adem tego s¹
kluski orylskie.

Ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski w ksi¹¿ce „Z flisackich
tradycji Ulanowa” pisze: „kluski orylskie – wg Marii Butryn z Jastkowic-Pelengów, której krewni anga¿owali siê niejednokrotnie do sp³ywów tratwianych w Ulanowie – istnia³
nastêpuj¹cy sposób przyrz¹dzania tej potrawy: Do wyrobu
ciasta na kluski orylskie u¿ywano grubo zmielonej razowej
m¹ki pszennej, któr¹ rozrabiano na czystej wodzie. Jeœli ktoœ
mia³ jajka to dodawa³ jedno. W ¿elaŸniaku lub kocio³ku gotowano dostateczn¹ iloœæ wody mocno osolonej. „Zarobione ciasto” czerpano ³y¿k¹ (ka¿dorazowo oko³o pó³
³y¿ki) i wrzucano do wrz¹tku. Ugotowane kluski zamo¿niejsi maœcili „odrobin¹ sad³a”
i spo¿ywali wraz z osolon¹ wod¹. Podobnie przygotowywali tê potrawê flisacy z Pilchowie. Warto te¿
wspomnieæ, i¿ tego rodzaju kluski przyrz¹dzali niejednokrotnie równie¿ charzewianie, jednak zamiast osolonej wody
u¿ywali mleka; kluski spo¿ywli
na gor¹co bez ¿adnej omasty”.
WYTWÓRCY:
Maria i Mieczys³aw £abêccy
Ulanów
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Ulanów

CHLEB FLISACKI
Przepis na chleb zosta³ odtworzony wed³ug receptury sprzed co najmniej 150 lat. Chleb stanowi czêœæ tradycji flisackiego Ulanowa i jest obecny na organizowanych wspó³czeœnie uroczystoœciach i sp³awach flisackich.

RYS HISTORYCZNY
Chleb flisacki i jego dawna nazwa – chleb chrupacki,
³¹czy siê bezpoœrednio z zawodem flisaka i jest przypisany do jednej miejscowoœci – Ulanowa, który od XVIII
do XIX wieku by³ bardzo silnym oœrodkiem flisactwa w
Polsce. Obecnie jest jedynym miejscem, gdzie kultywuje siê polskie tradycje flisackie.
Flisacy wyruszaj¹cy w drogê w czterotygodniowy
(bywa³y i d³u¿sze) sp³aw tratw¹ do Gdañska, potrzebowali produktu spo¿ywczego, który mia³by specyficzne
w³aœciwoœci: by³ po¿ywny, a jego proces czerstwienia
odpowiednio d³ugi. Chleb chrupacki-flisacki spe³nia³
te oczekiwania, a ponadto by³ bardzo smaczny. Nie wiadomo dok³adnie, od kiedy zaczêto go wypiekaæ w Ulanowie, niemniej tradycja ta istnia³a w drugiej po³owie
XIX wieku i trwa³a do wybuchu II wojny œwiatowej,
gdy ostatecznie zaprzestano d³ugodystansowych sp³awów drewna.
Chleb chrupacki-flisacki by³ wypiekany w Ulanowie
przez matki, córki i siostry flisaków (g³ównie retmanów). U¿ywano do niego produktów lokalnych: m¹ki
¿ytniej razowej lub zwyk³ej z dodatkiem m¹ki pszennej,
serwatki i skwarków. Przed wsadzeniem do pieca, ciasto chlebowe „zagniatano” z t³uszczem, a nawet tylko
„z suchymi skwarkami”. Z masy formowano du¿e bochenki, które wk³adano do blaszanych brytfanek. Taki
sposób wypieku utrzymywa³ siê nieprzerwanie w praktyce ulanowskich flisaków a¿ do lat 30. XX stulecia.
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Ulanów

CHLEB FLISACKI

C

hleb koloru z³ocistego o zarumienionej skórce,
w przekroju ma widoczne kawa³ki skwarków.
Bochenki chleba o masie 500-800 g, maj¹ d³ugoœæ 25-35 cm. Smak lekko kwaœny o zapachu sma¿o-

nych skwarków. Chleb flisacki ze wzgl¹du na zawarte
w nim skwarki charakteryzuje siê du¿¹ wilgotnoœci¹ oraz
wyj¹tkowo d³ugim okresem œwie¿oœci (oko³o dwóch tygodni). Jest bardzo smaczny i po¿ywny.
WYTWÓRCA:
Maria i Mieczys³aw £abêccy
Ulanów
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Ulanów

CHRUPACZKI
RYS HISTORYCZNY
Chrupaczki to tradycyjny produkt wytwarzany tylko w Ulanowie i powi¹zany bezpoœrednio z zawodem flisaka. Jak
pisze dr Micha³ Janik, filozof i regionalista pochodz¹cy z Ulanowa: pocz¹tek
flisu siêga prawdopodobnie czasów, kiedy nad rzekami osiedlili siê ludzie, a wiêc
kiedy u nas nad Wis³¹ zamieszkali Polanie. Rzeka by³a naturalnym goœciñcem,
a flis koniecznym w razie potrzeby zajêciem. Gdy spo³eczeñstwo zorganizowa³o siê w stany i zawody, otrzyma³ flis
swoj¹ organizacyjê. U nas w Polsce nie
by³a ona rodzim¹, lecz jak wiele innych
dobrych i z³ych rzeczy, przysz³a od rz¹dnych i gospodarnych Niemców. Œwiadczy o tym terminologia flisowska, która
jest prawie wy³¹cznie niemieck¹. By³a
ona jednak doœæ dawn¹, skoro Klonowiczowi znane s¹ wcale dok³adnie obyczaje
i jêzyk flisacki. Nie umia³bym powiedzieæ,
które miejscowoœci w Polsce posiada³y
organizacyê flisack¹. Od trzystu lat, a do
pewnego stopnia jeszcze i dzisiaj, posiada j¹ galicyjskie miasteczko Ulanów, po³o¿ony przy ujœciu Tanwi do Sanu.
W Ulanowie do dzisiaj flisatwo jest
g³ównym Ÿród³em zarobku przewa¿aj¹cej czêœci mieszkañców. Jak pisa³ dr
Micha³ Janik w cytowanym artykule,

Ulanów jest miasteczkiem po³o¿onym
w wid³ach dwóch rzek: Sanu i Tanwi.
Ju¿ od pocz¹tku swego istnienia, od
oko³o 1616 roku, Ulanów wykorzystywa³ swoje dogodne po³o¿enie i w krótkim czasie zdoby³ s³awê silnego oœrodka szkutniczego, a nastêpnie najbardziej znanego oœrodka flisackiego w
Polsce. W XVIII i XIX wieku flis sta³
siê dla tutejszej ludnoœci g³ównym Ÿród³em dochodu. Flisacy wyodrêbnili
swoje zawodowe nazewnictwo, zwyczaje i obyczaje, pieœni oraz wy¿ywienie. Z up³ywem czasu kolej ¿elazna
sta³a siê konkurencj¹ dla sp³awu drewna i innych towarów, a wybuch II wojny œwiatowej sta³ siê koñcem sp³awów
d³ugodystansowych Sanem i Wis³¹ do
Gdañska. Zosta³y zapomniane dawne
tradycje, w tym równie¿ dotycz¹ce
kuchni flisackiej.
W 1991 roku powsta³o Bractwo Mi³oœników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Œwiêtej Barbary, które za
g³ówny cel swego dzia³ania przyjê³o
przywrócenie dawnych tradycji flisackich w Ulanowie, w tym tak¿e odtworzenie i popularyzacjê przepisów z
kuchni flisackiej.
Dr Micha³ Janik pisa³: Nadaremnie
pani majstrowa piecze smaczne chrupacz-
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ki (rodzaj mazurków) dla zjednania ma³¿onka i inny wikt zamieszcza w rajzetaszu, boæ trudno przecie¿ nie pamiêtaæ o
kolegach, zw³aszcza gdy takie jest prawo
zwyczajowe. Z kolei dr Maria Misiñska
w ksi¹¿ce: „Tradycyjny sp³aw drewna w
Polsce (druga po³owa XIX wieku i wiek
XX).” pisze: Ulanowskim retmanom ¿ony
przygotowywa³y na drogê specjalne ciasto, które nie wysycha³o, tzw. chrupaczki.
By³o ono pieczone na dro¿d¿ach z mielonej na ¿arnach pszennej m¹ki, z dodatkiem jaj, mleka, s³oniny i cukru. Z powy¿szych informacji nale¿y wnioskowaæ, ¿e
jedzenie chrupaczków by³o przywilejem
majstrów, w terminologii flisackiej zwanych retmanami, których zarobki by³y
nieporównywalnie wiêksze ni¿ zarobki innych flisaków.
Po odtworzeniu receptury wytwarzania chleba flisackiego (zosta³ wpisany na Listê Produktów Tradycyjnych
w 2005 roku), chrupaczki s¹ kolejnym
tradycyjnym produktem kuchni flisackiej przywróconym po wielu latach
niebytu. Chrupaczki s¹ sta³ym elementem ¿ycia flisaków ulanowskich nie
tylko na wodzie, ale s¹ równie¿ podawane podczas spotkañ i ró¿nych uroczystoœci flisackich.
Maria i Mieczys³aw £abêccy

Ulanów

CHRUPACZKI

P

rodukt o piêknym z³ocistym kolorze, z zarumienion¹ skórk¹, w przekroju br¹zowy. Kszta³t i wielkoœæ dowolne – w zale¿noœci od u¿ytej formy do
pieczenia. Chrupaczki s¹ twarda-

we, w smaku s³odkawe o zapachu sma¿onej s³oniny.
Cechuje je wilgotnoœæ i d³ugotrwa³a œwie¿oœæ, s¹ bardzo smaczne, po¿ywne i wysokokaloryczne.
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Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Je¿owskiej „Je¿owianie”

P

rezentowane tradycyjne produkty lokalne powstaj¹ wed³ug starych receptur. U¿yte sk³adniki
nie ró¿ni¹ siê od tych, które u¿ywa³y nasze babcie czy nawet prababcie. W wielu naszych potrawach
obecna jest kasza gryczana (dawniej nazywana kasz¹
tatarczan¹ st¹d przys³owie: „Na Marka wczesny owies,

póŸna tatarka”), kasza jaglana i jêczmienna. Kasza by³a
czêsto stosowana gdy¿ w rejonie Je¿owego, mieszkañcy
siali du¿o tatarki, prosa, jêczmienia i owsa, poniewa¿
zbo¿a te nie wymagaj¹ dobrej ziemi. W Je¿owem w przewa¿aj¹cej mierze s¹ ziemie ubogie 4 i 5 klasy.
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Je¿owskiej „Je¿owianie”

OMILAK

M

lorem. Omilak w tej postaci jest bardzo syty, najlepiej
smakuje z mas³em i szklank¹ mleka. Gdy dodamy zamiast mielonej kaszy jaglanej, gotowan¹ kaszê tatarczan¹
zmienia siê smak i wygl¹d: pieczywo staje siê jaœniejsze
z ciemnymi cêtkami. Taki omilak, mimo ¿e bez konserwantów, d³u¿ej zachowuje œwie¿oœæ, a najlepiej smakuje
ze swojskim smalcem. Omilak upieczony z dodatkiem gotowanej kaszy jaglanej jest najjaœniejszy i najdelikatniejszy, d³ugo zachowuje swoj¹ œwie¿oœæ oraz smak. Najlepiej spo¿ywaæ go z miodem, domowymi powid³ami i szklank¹ mleka.

etoda wypieku tego pieczywa nie uleg³a zmianie do dnia dzisiejszego. Omilak podawany by³
zazwyczaj na œniadanie lub kolacjê z mas³em,
smalcem, swojskim twarogiem lub postny z mlekiem.
Z t¹ pszenn¹ bu³k¹ styka³ siê ka¿dy ju¿ od niemowlêcia.
Podstawowymi sk³adnikami tego wypieku s¹: m¹ka
pszenna, kasza (tatarczana gotowana, jaglana gotowana lub jaglana mielona), dro¿d¿e oraz jajka. Je¿eli dodawanym sk³adnikiem jest kasza jaglana mielona, omilak po przekrojeniu charakteryzuje siê
niepowtarzalnym ciemno¿ó³tym ko-
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Je¿owskiej „Je¿owianie”

KASZAK

J

d³ugi, a proporcje u¿ytych sk³adników musz¹ byæ œciœle
przestrzegane. Wa¿na jest tak¿e odpowiednia temperatura pieca, która by³a osi¹gana na zasadzie prób i b³êdów, a im czêœciej gospodyni piek³a kaszaka w tym samym piecu, tym szybciej dochodzi³a do wprawy. Pieczenie trwa³o nawet do dwóch godzin.
Kaszaki mo¿na jeœæ same lub z mlekiem. Jest to bardzo syty, po¿ywny, a przede wszystkim zdrowy i ekologiczny wypiek.

eden z najstarszych, tradycyjnych i najbardziej dostojnych wypieków Ziemi Je¿owskiej. Umiejêtnoœci¹ pieczenia kaszaka szczyci³y siê najlepsze gospodynie w Je¿owem. Pieczony by³ na specjalne okazje:
œwiêta i uroczystoœci rodzinne. Charakteryzuje siê przede
wszystkim d³ug¹ œwie¿oœci¹ i niepowtarzalnym s³odkoserwatkowym smakiem. G³ówne sk³adniki to: m¹ka
pszenna, œwie¿y bia³y ser krowi, kasza jaglana, jajka i
dro¿d¿e. Proces przygotowania i pieczenia kaszaka jest
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Je¿owskiej „Je¿owianie”

KAPUŒNIAKI JE¯OWSKIE

T

radycyjny regionalny wypiek. Cech¹ charakterystyczn¹, odró¿niaj¹c¹ kapuœniaka je¿owskiego od
innych, jest dodawanie (w odpowiednich proporcjach do kapusty) kaszy gryczanej (tatarczanej). W tej
postaci kapuœniak by³ pieczony na d³ugo przed pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹, na wesela i inne uroczystoœci rodzinne. Dawniej gospodyni na pieczenie kapuœniaków nie
mog³a sobie zbyt czêsto pozwoliæ, poniewa¿ wymagaj¹
obfitej omasty ze wzglêdu na kaszê tatarczan¹,
dodaj¹c¹ lepszych walorów smakowych.
Tak jak kiedyœ, tak i teraz podawane
s¹ jako przysmak œwi¹teczny,

szczególnie na Bo¿e Narodzenie. Podstawowymi sk³adnikami s¹: m¹ka, dro¿d¿e, jajka, kapusta (tylko kiszona), kasza gryczana, boczek wêdzony i s³onina. Kapuœniaki je¿owskie podawane s¹ najczêœciej na ciep³o, co
podkreœla smak i zapach wêdzonego boczku. Zachowuj¹ d³ugo œwie¿oœæ, nawet po tygodniowym przechowywaniu w ch³odnym miejscu. Mo¿na je tak¿e odgrzaæ
w piekarniku i nadal bêd¹ smakowaæ jak œwie¿o pieczone. Cech¹ kapuœniaków je¿owskich jest to,
¿e im starsze tym lepiej po odgrzaniu
smakuj¹.
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FARMUGA

P

ny. Podstawowymi sk³adnikami s¹: mleko, m¹ka pszenna i cukier lub sacharyna. Farmuga podawana jest na
ciep³o, najczêœciej niemowlêtom i dzieciom. By³ to jedyny pokarm jakim karmiono dzieci w czasach kiedy nie
znano grysików i wspó³czesnych kaszek.

rzyrz¹dzana wed³ug starej tradycyjnej receptury.
Nikt nie pamiêta dok³adnie od jak dawna jest gotowana w Je¿owem, po nazwie mo¿na siê jedynie
domyœlaæ, ¿e mo¿e pochodziæ z czasów rozbiorów Polski. U¿ywaj¹c dzisiejszego s³ownictwa jest to krem mlecz-
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KAPUSTA OBWARZANA

T

radycyjne danie je¿owskie, dawniej podawane na
weselach i wszystkich uroczystoœciach rodzinnych,
a tak¿e jako codzienny obiad. Potrawa znana od
bardzo dawna i przyrz¹dzana do tej pory w ten sam, niezmienny sposób w wielu domach, szczególnie przez najstarsze pokolenie. Podstawowymi sk³adnikami s¹: gotowana kapusta kiszona, gotowane ziemniaki,
s³onina oraz sól i pieprz. Podawana
tylko na gor¹co.
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PIRÓG BI£GORAJSKI

P

otrawa przypominaj¹ca pasztet, wypiekana z kaszy gryczanej i ziemniaków. Piróg jest daniem
dobrze znanym w naszej okolicy jako tradycyjny
wypiek, którego receptura przechodzi z pokolenia na
pokolenie. Robi³y go krzeszowskie gospodynie (matki,
¿ony i córki) g³ównie indywidualnie, we w³asnych domach, u¿ywaj¹c do wypieku produktów lokalnych: ka-

szy gryczanej, ziemniaków, sera, jajek i t³uszczu. Przed
w³o¿eniem do pieca zwart¹ masê wk³adano do blaszanych brytfanek. Tradycja takiego wypieku przetrwa³a
wœród krzeszowskich gospodyñ a¿ do dzisiaj. W regionie piróg podawany jest jako przysmak niemal¿e na
wszystkich uroczystoœciach.

28

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Je¿owskiej „Je¿owianie”

ZUPA GRZYBOWA Z MAKARONEM
zamierzch³ych czasów w Polsce zbierano
grzyby, robi¹c z nich ró¿ne przetwory. Zebrane grzyby m. in. suszono na s³oñcu, aby
zachowa³y swój niepowtarzalny smak i aromat. Taki susz u¿ywany by³ do przyrz¹dzenia zupy grzybowej z makaronem. Przepis na jej gotowanie przekazywany by³ ustnie, z pokolenia na pokolenie, dziêki czemu przetrwa³ do dzisiaj
w niezmienionej formie.

Od
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PIEROGI Z KAPUST¥ I GRZYBAMI

G

mina Harasiuki ma charakter rolniczy, a ³agodny
klimat sprzyja uprawie kapusty. Tutejsze lasy
s³yn¹ z obfitoœci grzybów, st¹d te¿ pierogi z kapust¹ i grzybami wyrabia siê tu od niepamiêtnych cza-

sów. Pierogi te nale¿a³y do potraw czêsto spo¿ywanych
w okresie postu i na wigiliê. Ich lepienie by³o zajêciem
kobiet, a sztuka sporz¹dzania przekazywana by³a w formie ustnej od pokoleñ, z matki na córkê.
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Ko³o Gospodyñ w Kopkach

PIEROGI KUD£ATE
Z SEREM I Z ZIEMNIAKAMI

Z

ród³em informacji o powstaniu tej potrawy s¹ ¿yj¹cy jeszcze najstarsi mieszkañcy Kopek. Oni to, bêd¹c jeszcze dzieæmi, czêsto spo¿ywali je przygotowywane przez matki czy babcie. Receptura pierogów kud³atych, kapuœniaków czy makowca, opiera siê na produktach dostêpnych w ka¿dym gospodarstwie, takich jak:

ziemniaki, proso, kapusta, mak, przenica. Ka¿dy rolnik
hodowa³ krowy, kury, œwinie, tak wiêc ser, jajka i miêso
tak¿e by³y ogólnie dostêpne. St¹d te¿ potrawy zrobione
z produktów z w³asnego gospodarstwa by³y najbardziej
popularne, a jako smaczne i zdrowe, do dzisiaj s¹ chêtnie
gotowane.
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KAPUŒNIAKI
ZE S£ODKIEJ KAPUSTY I Z GRZYBAMI

N

iedu¿e ciastka dro¿dzowe z nadzieniem ze s³odkiej kapusty, podsma¿anej na maœle. Podaje siê
je zarówno na zimno jak i na gor¹co, najczêœciej
do czerwonego barszczu.
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ROGALIKI DRO¯D¯OWE
Z CZEKOLAD¥

W

ytwarzane z typowego ciasta dro¿dzowego.
Nadzienie robi siê z kakao, mas³a i cukru, gotuj¹c sk³adniki do momentu uzyskania kremowej konsystencji. Rogaliki podawane s¹ na deser.
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PIEROGI KUD£ATE
Z KASZ¥ JAGLAN¥
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Huta Nowa

KANONY

H

uta Nowa to urokliwy zak¹tek gminy Harasiuki
w woj. podkarpackim. Miejscowoœæ otaczaj¹
malownicze lasy janowskie z rozleg³ymi borowiskami, gdzie latem dojrzewaj¹ czarne jagody i je¿yny.
Kiedy nadchodzi jesieñ w lasach mo¿na zbieraæ dorodne borowiki, podgrzybki, kurki, maœlaki i g¹ski. Miêdzy lasami ci¹gn¹ siê kobierce pól uprawnych
i ³¹k poœród których wije siê ma³a rzeczka
Kurzynka (dop³yw Tanwi). Piêkne krajobrazy stanowi¹ o niepowtarzalnym
uroku tej wsi. Dawniej mieszkañcy
zajmowali siê g³ównie upraw¹
roli. Ze wzglêdu na ³atw¹ dostêpnoœæ produktów, g³ównym
sk³adnikiem kanonów by³y
ziemniaki. Kanony przyrz¹dzano bardzo czêsto jako
danie obiadowe. Gospodynie
nadziewa³y je bia³ym serem
z odrobin¹ miêty i polewa³y
t³uszczem z chrupi¹cymi

skwareczkami. Kanony maj¹ kszta³t owalny, a ich wielkoœæ zale¿y od tego czy s¹ z nadzieniem czy bez. Tradycja robienia kanonów przetrwa³a w tym regionie do dziœ
i jest przekazywana nastêpnym pokoleniom.
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Huta Nowa

PRZEWIJAKI

H

uta Nowa, urokliwa wioska gminy Harasiuki,
le¿y w powiecie ni¿añskim, w województwie podkarpackim. Stary przepis na przewijaki przetrwa³ do dziœ, poniewa¿ by³ przekazywany z pokolenia

na pokolenie, z matki na córkê. Przewijaki to s³odkie
dro¿d¿owe ciasto, nadziewane jab³kami lub kakao. Pieczono je w piecach chlebowych, a ich kszta³t zale¿a³ od
u¿ytej do pieczenia blaszki.
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Huta Nowa

GÊSIÓWKA

P

rzepis na tê pyszn¹ zupê jest przekazywany ustnie od zamierzch³ych czasów. Gêsiówka cieszy siê
w naszym regionie du¿¹ popularnoœci¹, a co za

tym idzie goœci na naszych sto³ach wiele razy w ci¹gu
roku. Gêsiówka przyrz¹dzana jest z g¹sek (grzyby) – w
które bogate s¹ nasze lasy – oraz z kapusty.
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KAPUŒNIACZKI
Z KAPUST¥ I Z GRZYBAMI

P

rzepis na kapuœniaczki z kapust¹
i z grzybami nale¿y do kulinarnej
tradycji regionu.
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Powiat ni¿añski

SERWETKI ROBIONE SZYDE£KIEM

Na zdjêciach serwetki wytwarzane przez gospodynie z powiatu ni¿añskiego.
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