




Opracowanie tekstu:
Anna Maria Płachczewska – Rogozińska – Wiceprezes Zarządu LGD “Dolina Raby”
Renata Bukowska - Prezes LGD “Gościniec 4 żywiołów”
pracownicy biura LGD “Gościniec 4 żywiołów”
Leitrim Development Company

Zdjęcia:
Anna Maria Płachczewska – Rogozińska – Wiceprezes Zarządu LGD “Dolina Raby”
Renata Bukowska - Prezes LGD “Gościniec 4 żywiołów”
Leitrim Development Company

Tłumaczenie:
Joanna Rączka
DipTrans IoLET, MCIL
EN-PL Translator/Interpreter

Opracowanie graficzne i skład:
Bellgraf Studio Reklamy
ul. Targowa 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
www.bellgraf.pl

Wydawca:
LGD “Gościniec 4 żywiołów”
Lanckorona 587
34-143 Lanckorona
email: lgdgosciniec@gmail.com
www.gosciniec4zywiolow.pl

LGD “Dolina Raby”
Chrostowa 1A
32-742 Sobolów
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl



Pod koniec lutego 2015 przedstawiciele LGD „Dolina Raby” i 
„Gościniec 4 Żywiołów” mieli przyjemność prezentować tradycyjną, 
polską kuchnię w Irlandii oraz oglądać efekty działania programu LEAD-
ER na terenie Zielonej Wyspy.
Kilkudniowy wyjazd odbył się w ramach projektu współpracy „Tradycyj-

na kuchnia  polska i irlandzka”. Naszym gospodarzem była podobna organizacja działająca 
w ramach programu LEADER – Leitrim Development Company, zatrudniająca ok. 50 osób. 
Głównym celem projektu była promocja i krzewienie tradycji dziedzictwa lokalnego part-
nerów projektu oraz wymiana doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
kulinarnego. 

Nasz region reprezentowały przede wszystkim przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejs-
kich ale również kucharz, producenci  tradycyjnej żywności, głównie z LGD „Gościniec 4 
Żywiołów”, a także osoby zajmujące się sprzedażą i promocją produktów lokalnych.

Region, który odwiedzaliśmy nazywa się Leitrim, położony jest w środkowo-zachodniej 
Irlandii. Są to typowo wiejskie tereny, z małymi miasteczkami.  Naszą wyjazd rozpoczęliśmy 
od wylądowania w Belfaście (Irlandia Północna), skąd zabrał nas bus i pojechaliśmy na 
kolację do prawdziwego brytyjskiego pubu. Późnym wieczorem dotarliśmy na miejsce 
noclegu, czyli do Starej Plebanii (The Old Rectory), posiadłości zorganizowanej na wzór 
naszych agroturystyk. Miejsce to zostało dofinansowane w zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej ze środków Leadera.  Następnego dnia przywitała nas magiczna irlandzka mgła, 
dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania prywatnego muzeum regionalnego – Glenviev Folk 
Muzeum, usytuowanego w samym sercu regionu Leitrim. Po południu odwiedzaliśmy małą 
prywatną piekarnię, gdzie właściciel specjalnie dla nas  przeprowadził warsztaty piekarnic-
ze. Następnie pojechaliśmy do polskiego sklepu, aby zakupić wszystkie produkty potrzebne 
do przygotowania potraw na polsko-irlandzki wieczór kulinarny, podczas którego wszyscy 
partnerzy projektu mieli za zadanie zaprezentować swoje tradycyjne potrawy kulinarne. 
Wyposażeni w całe pudła rodzimych produktów, udaliśmy się do Inkubatora Kuchennego (w 
Drumshambo), aby przygotować aż 15 potraw do naszej prezentacji. 

Trzeciego dnia rano zwiedzaliśmy Inkubator w Drumshambo. I tak zobaczyliśmy mały 
browar, gorzelnię oraz firmę produkującą gotowe obiady. Nasz przewodnik i pracownik LGD 
James zaprosił nas do biura Lectrim Development Company, gdzie oglądaliśmy prezentację 
dotyczącą zrealizowanych w tym regionie projektów ze środków  LEADER’a. W ramach 
przykładu zwiedzaliśmy starą kopalnię węgla kamiennego, która po zamknięciu, została 
przekształcona w atrakcję turystyczną.

Po południu przygotowaliśmy do końca degustację i z niecierpliwością czekaliśmy, aż 
przyjdą pierwsi goście. W kuchni ustawione były pięknie zastawione stoły z potrawami pols-
kimi  irlandzkimi, każda potrawa została opisana w języku polskim i angielskim. Nasze panie 
zadbały także o odpowiednią oprawę spotkania i przebrały się w piękne regionalne stroje. Na 
degustację przybyło wielu gości. 

Niestety był to krótki wyjazd, więc już 4 dnia rano wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ze 
stolicy Irlandii  - Dublinie odlecieliśmy do Polski. Mamy jednak nadzieję, że zadzierzgnięta 
współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.

Rezultatem naszego polsko- irlandzkiego projektu jest ta publikacja prezentująca trady-
cyjne potrawy polskiej i irlandzkiej kuchni. 

IrIsh PolIsh 
CulInary ExPErIEnCE



Towards the end of February 2015, representatives of LAGs “Dolina 
Raby” and “Gościniec 4 Żywiołów” had the pleasure to present traditional 
Polish cuisine in Ireland and to watch the effects of the LEADER pro-
gramme in the Emerald Isle.

The few-day trip took place as part of the cooperation project “Authen-
tic Polish and Irish Cuisine”. We were hosted by a similar organisation operating within the 
framework of the LEADER programme – the Leitrim Development Company, employing 
about 50 people. The goal of the project was to promote and propagate the local heritage tra-
dition of the project partners and to exchange experiences with a focus on culinary heritage. 

Our region was primarily represented by representatives of Countrywomen’s Clubs, but 
also a chef, producers of traditional food, mainly from the LAG “Gościniec 4 Żywiołów”, as 
well as individuals dealing with sales and promotion of local products.

The county that we visited was called Leitrim, located in north western Ireland. It is a 
typically rural area, with small towns.  We started our trip after landing in Belfast (Northern 
Ireland), where we boarded a bus and went for dinner to a real British pub. Late that night 
we reached our accommodation which was The Old Rectory, an estate similar to our agro-
tourism places. The place was partially financed by LEADER funds for tourist infrastructure 
development.  The next day we were greeted by the mystical Irish fog. We started the day by 
visiting a private regional museum – Glenview Folk Museum, situated in the very heart of 
the region. In the afternoon we visited a small private bakery, where the owner did a baking 
workshop especially for us. Next, we went to a Polish shop, to buy all the products needed for 
making dishes for our Polish-Irish culinary evening, when all the project partners would pres-
ent their traditional dishes. Provided with whole boxes of original products, we went to the 
Community Kitchen (in Drumshanbo) to prepare as many as 15 dishes for our presentation. 

On the third day we visited the Food Hub in Drumshanbo. So, we saw a small brewery, 
a distillery and a company producing ready meals. Our guide and an employee of the LAG, 
James, invited us to the office of the Leitrim Development Company, where we watched a 
presentation on projects completed in this region and financed by LEADER. As an example 
we visited an old coal mine, which, after being closed down, was transformed into a tourist 
attraction.

In the afternoon we finally prepared our dishes for sampling and eagerly waited for the 
first guests. Beautifully set tables with Polish and Irish dishes were placed in the kitchen. 
Each dish was described in Polish and in English. Our ladies also took care of a suitable 
backdrop to the meeting and dressed in beautiful regional costumes. Many guests came to 
the event. 

Unfortunately our trip was short, so on the 4th day in the morning we set off on our return 
voyage. From the capital of Ireland – Dublin – we took off to Poland. However, we hope that 
this initial cooperation will be continued in the future.

Our Polish-Irish project has resulted in this publication presenting the traditional dishes 
of Polish and Irish cuisine. 

IrIsh PolIsh 
CulInary ExPErIEnCE



KOGUTEK – certyfikat jakości „Doliny Raby” 
Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK powstał po to, aby 

docenić produkty, miejsca, usługi, które przyczyniają się do promocji tu-
rystyki i kulinariów na naszym terenie. Nazwa znaku nawiązuje do opisanej 
wyżej tradycji kulinarnej. Certyfikat Jest przyznawany w pięciu katego-
riach, odpowiadających pięciu kolorowym piórom w ogonie KOGUTKA 

Pióro czerwone - Raz na ludowo! – rękodzieło regionalne. W tej kategorii prezen-
tujemy często unikatowe przykłady kultury ludowej, które sprawiają, że wiemy 
skąd jesteśmy i jakie są nasze korzenie. Na szlaku KOGUTKA odnajdziemy drew-
niane zabawki, stroje z elementami folkowymi i ludowe świątki, tak bliskie sercu. 
Pióro pomarańczowe - Wiejska turystyka kulturowa. Turyści zobaczą na naszych ter-
enach prehistoryczne kurhany i grodziska, kamienne warownie i drewniane kościoły oraz 
szlacheckie dwory, znajdujące się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. W cza-
sach nowożytnych tereny te były areną walk w licznych bitwach. Wielu pozostawiało tu 
swój materialny ślad w postaci choćby drewnianych kapliczek, przydrożnych krzyży, ob-
razów, czy szkiców, które zachowały w świadomości ludzkiej świat, którego już nie ma. 
Pióro zielone - Aktywnie w plenerze. Obszar  LGD „Dolina Raby” to wprost wymarzone 
tereny na weekendowy wypad albo wczasy pod gruszą. Na turystów czekają tu rezerwaty 
przyrody ożywionej i nieożywionej, pomniki przyrody, szlaki piesze, rowerowe, zielone 
miejsca rekreacji. Dzięki gęstym i różnorodnym lasom powietrze pachnie świeżością. 
Pióro Żółte - Regionalny Przystanek Kulinarny. W dolinie rzek Raby i Stradomki na-
potkamy wiele inspiracji kulinarnych – począwszy od chleba, wypiekanego według starych 
receptur. W Żegocinie od lat organizuje się „Święto Chleba”. Lokalne gospodynie ugoszczą 
nas także tradycyjnymi aromatycznymi wędlinami, przetworami owocowymi, słodkimi 
miodami, ciastami i lodami. Klimat i ukształtowanie terenu sprzyja też sadownictwu. Gmi-
ny Trzciana i Gdów leżą na Małopolskim Owocowym Szlaku. W Żegocinie kultywuje się 
tradycję produkcji „suski sechlońskiej” (suszonej i podwędzanej śliwki), w 2006 r. została 
wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych. W gminie Gdów istnieje aż 28 czynnych Kół 
Gospodyń Wiejskich. Jednym z ich przysmaków jest podpłomyk z cebulą, przepis KGW 
z Niegowici. Ponoć papież Jan Paweł II, kiedy był wikarym w Niegowici, często jadł ten 
specjał na śniadanie. Lokalne kulinaria opisano w dwóch książkach powstałych na terenie 
LGD „Dolina Raby” – „PRZYgdowskie SMAKI” oraz „Żegocińska książka kucharska”.
Pióro niebieskie. Śpij spokojnie w „Dolinie Raby”. W podkategorii „Puchowe Poduchy” 
zebraliśmy miejsca noclegowe w agroturystykach, natomiast „Łóżko z baldachimem”, to 
noclegi dla bardziej wymagających turystów. 

Firmy i osoby prywatne, które otrzymały certyfikat KOGUTKA zostały szczegółowo 
opisane w informatorze „KOGUTEK zaprasza do dolin rzek Raby i Stradomki”, który stał 
się swego rodzaju przewodnikiem po naszym obszarze. 

1. Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego  
Ze względu na kulinarną tradycję na obszarze LGD „Dolina Raby” latem 2015 
roku otwarło swoje podwoje Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. 
Stanisława Czernieckiego. Jest to prezentacja zbioru publikacji kulinarnych 



zarówno z terenu naszego obszaru, jak i różnych zakątków Polski i Europy. W swoich zbio-
rach Muzeum posiada książki oryginalne, pisane z pasją, zawierające ciekawe historie i aneg-
doty związane z prezentowanym regionem i specyfiką kulinarną. Książki są eksponowane na 
specjalnych gablotach i są dostępne dla odwiedzających miejsce, jest do tego przeznaczona 
specjalna sala ze stołami. W Internecie na razie jest tylko wykaz książek, ale są plany ich 
dygitalizowania. W przyszłości w pomieszczeniach przylegających do Muzeum ma powstać 
kuchnia dostępna dla zwiedzających. Mają być tu też organizowane warsztaty kulinarne, 
pokazy i prezentacje.

2. Smak Doliny Raby. Projekty związane z produktem lokalnym oraz kulinarne pro-
jekty współpracy. W ramach budżetu przeznaczonego na realizację działań związanych z 
wdrażaniem  Lokalnej Strategii Rozwoju 2007 – 2013 LGD „Dolina Raby” dysponowała 
kwotą 6 439 624,00 zł. Na przedsięwzięcie Smak Doliny Raby przeznaczono 832 001,47 
zł i kwotę tę rozdysponowano niemal w 100 % w naborach wniosków prowadzonych od 
końca 2009 roku. Oto przegląd zrealizowanych wniosków z podziałem na poszczególne 
gminy objęte działaniem LGD „Dolina Raby”: Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” 
zrealizowało także następujące projekty współpracy tj.  „Szlak Żeleńskich”, „Smaki Łączą 
Regiony – festiwal smaków”, projekt „SMAK”, projekt „SMAK II”, projekt „Tradycje 
Beskidu Wyspowego”, projekt „Spotkanie Kultur Kulinarnych Polski i Finlandii”, „Spot-
kanie Kultur Kulinarnych Polski i Irlandii”. Projekt „Smaki Łącza Regiony” (czerwiec 2011) 
to tytuł projektu współpracy sześciu LGD z różnych regionów Polski: Małopolska – „Dolina 
Raby”, „Gościniec 4 Żywiołów”, Mazowsze –  „Echo Puszczy Bolimowskiej” i „Ziemia 
Chełomońskiego”, Wielkopolska- „Światowid”, Podlasie – „Puszcza Białowieska”. Celem 
ogólnym projektu było zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, natomiast celem 
szczegółowym – kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez prezentację potraw regional-
nych z obszaru działania LGD biorących udział w projekcie. W czerwcu 2013 roku odbył 
się Smakowity Międzyregionalny Alternatywny Konkurs „SMAK” w którym uczestniczyły 
trzy LGD z Małopolski, Mazowsza, a także goście reprezentujący Ukrainę oraz Czechy. W 
sumie odbyły się III edycje konkursu. W ramach kolejnego projektu współpracy „Trady-
cje Beskidu Wyspowego” położono nacisk na kultywowanie tradycji kulinarnych obszarów 
Beskidu Wyspowego, poprzez organizację warsztatów kulinarnych oraz Festiwalu Smaków 
Beskidu Wyspowego.

3. Ze smakiem na rowerze. Promocja turystyki aktywnej i regionalnych kuli-
nariów.W 2011 roku w ramach „małego projektu” powstała w obrębie gmin 
objętych działaniem LGD „Dolina Raby” Lokalna Informacja Turystyczna 
Frankówka Mała. Tu można przede wszystkim wzbogacić swoją wiedzę o LO-
KALNYCH atrakcjach turystycznych, zabytkach, ciekawostkach, producentach 

zdrowej żywności, trasach rowerowych i pieszych. Oprócz tego na miejscu dostępne są 
mapy, ulotki, pocztówki, pamiątki oraz niektóre produkty lokalne takie jak miody, czy soki 
ekologiczne. Najnowszą  propozycją są warsztaty kulinarne w KUCHNI SPOTKAŃ. Jest to 
miejsce, w którym zgodnie z nazwą mają się spotykać wszyscy koneserzy dobrego, trady-
cyjnego jedzenia, aby w oparciu o dostępną lokalnie wiedzę kulinarną i produkty wspólnie 
tworzyć tradycyjne przysmaki – chleby, pierogi, ciasta, placki. A wszystko to w tradycyjnie 
wykonanym piecu chlebowym, który został wybudowany przez miejscowego zduna „z dzi-
ada pradziada”. 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”
Chrostowa 1A (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy), 32-742 Sobolów
Biuro Tel/faks: 14 685 44 44 ,  biuro@dolinaraby.pl   www.dolinaraby.pl



KOGUTEK (COCKEREL) – the quality certificate of “Dolina Raby” 
The Quality Mark of LAG “Dolina Raby” KOGUTEK was created in or-
der to express appreciation of products, places and services, which con-
tribute to the promotion of tourism and food in our region. The name 
of the mark refers to the aforesaid culinary tradition. The certificate is 
awarded in five categories, corresponding to the five coloured feathers in 
the COCKEREL’S tail.

The red feather – Go folk! – regional handicrafts. In this category we often present 
unique examples of our folk culture which make us aware where we are from and what 
our roots are. On the KOGUTEK route we can find wooden toys, dresses with folk fea-
tures and religious folk figures, so close to the heart.
The orange feather – Rural Cultural Tourism. In our lands, tourists will see prehistoric 
burial mounds and hill forts, stone strongholds and wooden churches, and manor houses 
located along the Małopolska Wooden Architecture Route. In modern times these lands 
were the site of combat in numerous battles. Here, many people have left their material 
vestige in the form of, for instance, wooden chapels, roadside crosses, pictures or sketches, 
which all remind this past world that does not exist anymore.
The green feather – Active Outdoors. The area of the LAG “Dolina Raby” is just a 
dreamland for a weekend outing or a countryside holiday. Nature reserves, both for flora 
and fauna, and geological features, natural sites of historic importance, footpaths, bicycle 
trails, green recreation areas all await tourists here. Thick and diverse forests give the air a 
fresh smell.
The yellow feather – Regional Culinary Stop. In the valley of the Raba and Stradomka 
rivers we encounter many culinary inspirations – starting with bread, baked according 
to old recipes. The “Bread Holiday” has been organised in Żegocina for years. Local 
housewives will also treat us with aromatic cold meats, fruit preserves, sweet honeys, cakes 
and ice-cream. The climate and land also favour fruit farming. The Trzciana and Gdów 
communes are located on the Małopolska Fruit Trail. In Żegocina, a tradition of “suska 
sechlońska” (dried and smoked prune) is cultivated. In 2006 this prune was entered into a 
list of traditional products. 28 active Countrywomen’s Clubs exist in the Gdów commune. 
The onion flatbread is amongst their delicacies and the recipe is by the Countrywomen’ 
Club of Niegowić. Reportedly, Pope John Paul II, when he was a vicar in Niegowić, would 
often eat it for breakfast. Local food was described in two books created in the area of 
LAG “Dolina Raby” – “Tastes of the Gdów area” and “Cookbook of Żegocina ”.
The blue feather – Sleep Well in the Raba Valley. In the sub-category “Down Pillows” 
we have collected accommodation in  agro-tourism establishments, whereas “A Four-
Poster Bed” refers to accommodation for more demanding tourists. 

Businesses and individuals, who have obtained the KOGUTEK certificate have been de-
scribed in detail in the booklet “KOGUTEK invites you to the valley of the Raba and 
Stradomka rivers”, which has become a sort of guide in our area. 

1. The Stanislaw Czerniecki Cookbook and Culinary Book Museum  

Due to the culinary tradition in the area of the LAG “Dolina Raby”, Stani-
slaw Czerniecki Cookbook and Culinary Book Museum was open in the 
summer of 2015. It is a presentation of a collection of culinary publications, 
both from our area, and various places in Poland and Europe. The museum 



has original books in its collection, written with passion, containing interesting stories 
and anecdotes related to the region and its culinary specificity. The books are displayed 
on special showcases and are available for visitors. A special room furnished with tables 
is dedicated for this. At the moment there is only a list of books on the Internet, but 
there are plans for the digitalization of the books. In the future, it is planned to arrange a 
kitchen in the rooms adjacent to the museum. Culinary workshops, shows and presenta-
tions are to be organised here.

2. A Taste of the Raba Valley. Projects related to local products and culinary coopera-
tion projects.
As part of the budget for measures related to the implementation of the Local Devel-
opment Strategy 2007-2013, the LAG “Dolina Raby” received the amount of PLN 
6,439,624.00.  
PLN 832,001.47 was earmarked for the Taste of the Raba Valley project and this amount 
was distributed almost 100 % in calls for applications held by the end of 2009.
Below is the review of the completed applications broken down by individual communes 
covered by the LAG “Dolina Raby” operation.
LAG “Dolina Raby” has also completed the following cooperation projects, i.e. “The 
Żeleńskis Route”, “Tastes Connect Regions – a festival of tastes”, the project “TASTE”, 
the project “TASTE II”, the project “Traditions of the Island Beskids”, the project “Meet-
ing of the Culinary Cultures of Poland and Finland”, “A Meeting of the Culinary Cul-
tures of Poland and Ireland”.
The project “Tastes Connect Regions” (June 2011) is the title of a cooperation project of 
six LAGs from various regions of Poland - Małopolska – “Dolina Raby” and “Gościniec 
4 Żywiołów”, Mazowsze – “Echo Puszczy Bolimowskiej” and “Ziemia Chełmońskiego”, 
Wielkopolska – “Światowid”, Podlasie – “Puszcza Białowieska”. The overall goal of the 
project was to preserve and valorise cultural heritage, while the specific objective was to 
cultivate culinary traditions by presenting regional dishes from the operation areas of the 
LAGs participating in the project.
In June 2013 the Tasty Interregional Alternative Competition “TASTE”, in which three 
LAGs participated – from Małopolska and Mazowsze – as well as guests from Ukraine 
and the Czech Republic. Altogether 3 editions of the Competition were held.

Another cooperation project “Traditions of the Island Beskids” focused on cultivating 
the culinary traditions of the Island Beskids, by organising culinary workshops and the 
“Festival of the Island Beskids’ Taste”.

3. With taste on bike Promotion of active tourism and regional food.

In 2011 as part of the “small project” Local Tourist Information, Frankówka 
Mała was established within the communes covered by the activities of the LAG 
“Dolina Raby”. Here one can primarily enrich one’s knowledge of LOCAL 
tourist attractions, historic monuments, curiosities, producers of healthy food, 

bicycle and foot trails. In addition, maps, flyers, postcards, souvenirs and some local 
products such as honey or organic juices are available there. The most resent proposal is 
a culinary workshop in the KITCHEN OF MEETINGS. It is a place where, as indicated 
by its name, all connoisseurs of good, traditional food can meet, in order to – based on 
locally available culinary knowledge and products – make traditional delicacies together 
such as breads, pierogi, cakes, pies. And all this can be made in a traditional bread oven, 
which was built by a local stove-fitter from a long line of craftsmen. 

The Association LAG “Dolina Raby”Chrostowa 1A (the premises of the School 
   Complex in Dąbrowica), 32-742 Sobolów
   Office phone/fax: 14 685 44 44 ,  biuro@dolinaraby.pl   www.dolinaraby.pl



Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” od 2 lat organizuje konkurs na produkt 
lokalny - ”SMAKI Gościńca 4 Żywiołów”. Celem konkursu jest wyłonienie 
najciekawszych produktów, potraw oraz usług lokalnych. W ramach konkursu 
organizator zaproponował następujące kategorie:
A) wyrób - potrawa kulinarna, produkt przetwórstwa domowego,
B) wyrób - rękodzieło artystyczne, pamiątka z  gminy wchodzącej w skład LGD   
     Gościniec 4 żywiołów”,
C) usługa - turystyczna, atrakcja z gospodarstwa agroturystycznego, inicjatywa  
     lokalna 

Dodatkowo w ramach kategorii A (potrawa kulinarna, produkt przetwórstwa domowego) można 
otrzymać dodatkowe punkty za wpisanie się w podany poniżej zakres tematyczny: 
a) „Ekologiczne przysmaki” – przetwory i potrawy zawierające produkty wytwarzane  

    w gospodarstwach i przetwórniach podlegających certyfikacji na zgodność z zasadami  
         rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa ekologicznego.
b) „Tradycyjne smaki” – produkty, potrawy z terenu działania LGD „Gościniec  

     4 żywiołów”, które mają szansę wpisu na Małopolską Listę Produktów Tradycyjnych  
          Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

c) „Smakołyki z legendą” - inne produkty, których wytwórcy przedstawią ciekawą historię 
        dotyczącą ich wytwarzania, tradycji, procesu produkcji itp. 

d) „Spiżarnia Gościńca” - związane z tradycją kulinarną 4 gmin LGD „Gościniec  
    4 żywiołów” (Stryszów, Lanckorona, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska) - przetwory  
     i potrawy prezentowane przez koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne,  
     osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje, nie spełniające warunku 25 letniego 
         okresu istnienia czy wytwarzania. 
Dodatkowo wszystkie produkty lokalne  mogą się starać o prawo przyznania  
i użytkowania znaku promocyjnego „Smaki 4 żywiołów”.
Celem przyznawania znaku promocyjnego jest identyfikacja oraz promocja lokalnych produktów 
rzemieślniczych, żywnościowych, turystycznych oraz inicjatyw lokalnych, służących promocji i 
aktywizacji obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Gościniec 4 Żywiołów” 
tj. gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz i Stryszów. 
Znak promocyjny przyznawany jest produktom w czterech kategoriach: 
produkt rękodzielniczy (artystyczny), produkt spożywczy, produkt turystyczny, inicjatywa lokal-
na, służąca promocji i aktywizacji obszaru. 
Produkty pretendujące do przyznania znaku promocyjnego  powinny:
być wytwarzane, oferowane lub realizowane na obszarze LGD, być w ciągłej sprzedaży i ogólnie 
dostępne, uwzględniając uwarunkowania sezonowe i sposób realizacji np. inicjatyw lokalnych, 
być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska” w każdej fazie 
produkcji (realizacji), sprzedaży i rozkładu, być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą 
(usługodawcą) lub grupą wytwórców (usługodawców), spełniać wymogi prawne, jakościowe  
i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyborów (usług) w świetle aktualnie obowiązujących 
przepisów.
Znak promocyjny „Smaki 4 żywiołów” przyznawany jest przez Kapitułę Znaku na okres dwóch 
lat i może być po tym czasie być przyznany ponownie. Wytwórca produktu, usługodawca lub 
realizator inicjatywy lokalnej może stosować znak promocyjny na podstawie umowy licencyjnej 
zawartej z LGD  „Gościniec 4 Żywiołów”.  



For three years the Association “Gościniec 4 Żywiołów” has been organising a com-
petition for the local product – “TASTES of Gościniec 4 Żywiołów”. The objective 
of the competition is to select the most interesting local products, dishes and services. 
As part of the competition the organiser has suggested the following categories: 
A) product – a dish, a home-made food product, 
B) product – artistic handicraft, a souvenir from a commune of the LAG “Gościniec 
     4 Żywiołów”, 
C) service – a tourist service, an attraction from an agro-tourism establishment,  

                                  a local initiative 
In addition, as part of  category A (a dish, a home-made food product) one can receive additional scores 
for the following areas: 

a) “Organic delicacies” – food preserves and dishes containing products made in farms and food- 
      processing plants subject to certification for compliance with the rules of organic farming and  
         organic food processing.

b) “Traditional tastes” – products and dishes from the area of activities of the LAG “Gościniec 4  
        Żywiołów” which have a chance to be entered into the Małopolska List of Traditional Products of  
         the Ministry of Agriculture and Rural Development. 

c) “Titbits with a legend” – other products, whose manufacturers present an interesting story  
          concerning their manufacturing, tradition, production process etc. 

d) “The Larder of Gościniec” – related to the culinary tradition of 4 communes of the LAG “Gościniec  
       4 Żywiołów” (Stryszów, Lanckorona, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska) – food preserves and  
     dishes presented by various countrywomen’s clubs, agro-tourism establishments, individuals,  
          associations and other organisations, which have operated or manufactured shorter than 25 years. 
Additionally, all local products may apply for the right to have and use the promotional mark 
“Tastes of the 4 Elements”.

The objective of awarding the promotional mark is to identify and promote local craft, food and 
tourism products, and local initiatives for promotion and activation of the area of operation of the Local 
Action Group (LAG) “Gościniec 4 Żywiołów”, i.e. the following communes: Kalwaria Zebrzydowska, 
Lanckorona, Mucharz and Stryszów. 
The promotion mark is awarded to products in four categories: 

a) craft (artistic) products, 
b) food products, 
c) tourist service. 
d) a local initiative, for promotion and mobilization of the area. 

Products aspiring to have the promotional mark awarded should:
a) be manufactured, offered or performed within the LAG area, 
b) be continuously sold and generally available, taking seasonal factors and the method of execution 

          e.g. local initiatives into account, 
c) be manufactured and promoted on an “environmentally friendly” basis at each production (or  

          execution), sales and decomposition phase , 
d) be recognisable, associated to a specific manufacturer (service provider) or group of manufacturers  

          (service providers), 
e) meet legal and quality requirements, and safety standards for a specific group of products  

          (services) pursuant to currently applicable provisions.
The promotional mark “Tastes of the 4 Elements” is awarded by Mark Chapter for two years and may 
be re-awarded upon the expiry of this period. A product manufacturer, service provider or local initiative 
contractor may use the promotional mark on the basis of a licence agreement concluded with the LAG 
“Gościniec 4 Żywiołów”.  



Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” działa od końca 2008 roku na terenie sześciu małopolskich 
gmin: Biskupic, Gdowa, Łapanowa, Trzciany, Nowego Wiśnicza i Żegociny. 
Można powiedzieć, że gminy należące do LGD „Dolina Raby” są bramą Beskidu. Wizją  
Stowa-rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” jest, aby tereny te stanowiły wewnętrznie 
zintegrowaną całość; były regionem prężnie rozwijającym się, szczególnie w zakresie turystyki 
aktywnej oraz zdrowych kulinariów, ale i innych gałęzi gospodarki. Od końca 2008 roku staramy 
się tę naszą wizję realizować poprzez szereg działań. 
Cele szczegółowe naszych działań w perspektywie 2007-2013 były następujące: rozwój produktów 
turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej; zachowanie walorów przyrodniczych 
i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych; rozwój rynku tradycyjnej żywności;  
rozwój przedsiębiorczości w sferach handlu i usług dla ludności oraz przyjaznych dla środowiska; 
poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej

Nasze czołowe produkty to:
- Festiwal Rosołu – coroczna impreza kulinarna promująca najstarszą polską książkę kucharską 
„Compendium Ferculorum” powstałą w Nowym Wiśniczu i Rosół polski zarejestrowany przez 
LGD „Dolina Raby” na Liście Produktów Tradycyjnych.
- Szlak KOGUTKA - wyznaczony przez miejsca, usługi, produkty, którym został przyznany 
   Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK.
- Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego
- Smak Doliny Raby – promocja lokalnych produktów żywieniowych i rękodzielniczych
- Turystyka aktywna – szlaki rowerowe, piesze i tematyczne, takie jak Szlak Żeleńskich,  
   Szlak Węgierski, lokalne pętle szlaków rowerowych.

Tradycja kulinarna z XVII wieku – Rosół polski
Niewątpliwą perełką wśród gmin objętych działaniem LGD „Dolina Raby” stanowi miasteczko 
Nowy Wiśnicz, leżące u podnóża majestatycznego zamku Kmitów i Lubomirskich, zwanego przez 
niektórych „małym” Wawelem. I właśnie tam, Stanisław Czerniecki, sekretarz królewski, stworzył 
pierwszą na ziemiach polskich książkę kucharską „Compendium Ferculorum albo zebranie  
potraw”. Uznał w niej rosół za najbardziej polską i królewską potrawę i pozostawił dla potom-
nych aż szesnaście recept na tę zupę nad zupami. Na cześć tego przez LGD „Dolina Raby”  
organizowany jest od 5 lat „Festiwal Rosołu”. Jej najważniejszym elementem jest konkurs na 
najlepszy rosół. W organizację, promocję, czy też uczestnictwo w Festiwalu zaangażowani są  
znamienici kucharze, portale kulinarne, blogerzy i inne organizacje związane ze zdrową, tradycyjną 
kuchnią. W jury zasiadają przedstawiciele gmin, zarządu LGD „Dolina Raby”, a także profesjonalni  
szefowie kuchni. Dzięki temu, że książka kucharska Czernieckiego i podane w niej  
przepisy pochodzą z XVII wieku oraz, że powstała ona na obszarze objętym działaniem LGD  
„Dolina Raby”, „rosół polski” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 26 sierpnia 2013 roku.



The Association LAG “Dolina Raby” has operated since the end of 2008 in an area of six  
communes of Małopolska: Biskupice Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz and Żegocina. 
One may say that the communes belonging to LAG “Dolina Raby” are the gateway to the Beskid 
Mountains. The vision of the Association Local Action Group “Dolina Raby” is that these lands 
constitute an internally integrated whole, are a thriving region, in particular in terms of active  
tourism and healthy food, as well as other branches of the economy. Since the end of 2008 we have 
tried to accomplish our vision by a number of actions. The specific objectives of our measures 
in the perspective 2007-2013 were as follows: the development of tourist products, in particular 
active tourism, maintaining natural values and cultural and historic values, including: regional 
traditions, the development of a traditional food market, the development of trade and service 
enterprises and environmentally friendly enterprises; improvements on recreational and sports  
services and cultural services.
Our primary products are:
· The Festival of Broth – an annual culinary event promoting the oldest Polish cookbook “Compendium 
  Ferculorum” created in Nowy Wiśnicz, and Polish broth entered by the LAG “Dolina Raby” into the  
   Traditional Product List.
· The KOGUTEK route – outlined by places, services, products to which the KOGUTEK Quality Mark  
  of the LAG “Dolina Raby” has been awarded.
· The Stanislaw Czerniecki Cookbook and Culinary Book Museum 
· A Taste of the Raba Valley – the promotion of local food and craft products.
· Active tourism – bicycle trails, foot and thematic trails, such as the Żeleńskis Route, the Hungarian  
  Route, local bicycle loops.

17th century culinary tradition – Polish broth
Certainly, the town of Nowy Wiśnicz, located at the foot of the majestic castle of the Kmitas and 
Lubomirskis, called by some people “a little Wawel”, is a jewel among the communes covered by 
the activities of the LAG “Dolina Raby”. This was the place where Stanisław Czerniecki, a royal 
secretary, created the first Polish cookbook “Compendium Ferculorum or a collection of dishes”. 
In this book he recognised broth as the most Polish and royal dish and he left for posterity as 
many as 16 recipes for this greatest soup of all. To honour this “Dolina Raby” has been organising 
the “Festival of Broth” for 5 years. A competition for the best broth is its main feature. Excellent 
chefs, culinary websites, bloggers and other organisations related to healthy, traditional cuisine 
are involved in the organisation, promotion or participation in the Festival. Representatives of  
communes, the LAG “Dolina Raby” management board, as well as professional chefs are in the 
jury. Due to Czerniecki’s cookbook and his recipes from the 17th century and because it was  
created within the area covered by the activities of the LAG “Dolina Raby”, “Polish broth” was 
added to the List of Traditional Products maintained by the Minister of Agriculture and Rural  
Development on 26 August 2013.



A oto  kilka podstawowych zasad gotowania rosołu:
1. Rosół winien być gotowany tego samego dnia w którym ma być spożywany!
2. Mięso zalewamy zimną wodą
3. Mięso do rosołu myjemy ciepłą wodą, nie gorącą!
4. Rosół solimy pod koniec gotowania, najlepiej przed wrzuceniem warzyw.
5. Warzywa wkładamy późno, kiedy mięso będzie już prawie miękkie.
6. Rosół gotujemy na małym, bardzo małym ogniu
7. Rosół gotujemy nie za krótko i nie za długo. Optymalny czas, to ok. 3 godzin.
8. Przyprawy dodawane do rosołu:
SÓL to przyprawa numer jeden w rosole 
PIEPRZ oczywiście w kulkach, czarny.  
Gotowy rosół można doprawić świeżo mielonym pieprzem
ZIELE ANGIELSKIE w kulkach
LIŚĆ LAUROWY w liściach, razem z zielem angielskim stanowi nieodzowną przyprawę 
do rosołu, nadając mu specyficzny aromat
ROZMARYN wymieniony jako przyprawa do rosołu w książce kucharskiej Czernieckiego, 
warto powrócić do przyprawiania rozmarynem rosołu, zwłaszcza zawierającego mięso 
wołowe, cielęcinę, nadaje delikatny leśny aromat.
LUBCZYK pierwowzór maggi, niezwykle aromatyczne zioło.
CZOSNEK amatorzy tej roślinki chętnie dodają czosnek do rosołu, nie jest on konieczny.
I zapomnijmy o kostkach rosołowych, bo z nimi wszystko smakuje tak samo...

Na podstawie wskazówek Leszka Kawy ze Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników

Rosół to królewska potrawa. Dawniej, a w wielu domach do tej pory, nie może go 
zabraknąć na niedzielnym, czy weselnym stole. Dobrze też znamy jego lecznicze działanie 
– nie ma to jak gorący rosołek z czosnkiem na wiosenne lub jesienne przeziębienia. 
W napisanej na zamku w Nowym Wiśniczu pierwszej książce kucharskiej „Compen-
dium Ferculorum”, Stanisław Czarniecki  - kucharz na dworze Lubomirskich zawarł 
kilkanaście przepisów na rosół  z przeróżnych mięs i z przeróżnymi dodatkami. 



Just a few basic principles for broth cooking:
1. Broth should be cooked on the same day as it is eaten!
2. We cover the meat with cold water.
3. We wash the meat for broth with warm, not hot water!
4. We add salt towards the end of cooking, ideally before adding the vegetables.
5. We add the vegetables late, when the meat is almost soft.
6. We cook broth on a low, very low heat.
7. We cook broth neither too short nor too long. The optimum time is about 3 hours.
8. Seasoning added to broth:
SALT is the main seasoning in broth. 
PEPPER, of course peppercorns, black. The cooked broth may be seasoned with freshly 
ground pepper.
PIMENTO corns.
BAY LEAVES, whole, together with pimento corns is an indispensable herb for broth.
ROSEMARY listed as a herb for broth in Czerniecki’s cookbook, is worth coming back to 
season broth with, especially if it contains beef or veal - rosemary imparts a gentle forest 
fragrance to broth.
LOVAGE – a precursor of “Maggi” seasoning sauce, an extremely aromatic herb.
GARLIC – enthusiasts of this plant like to add garlic to broth, but it is not necessary.
And forget about stock cubes, they make everything taste the same...

Based on tips by Leszek Kawa from the Association of Małopolska Chefs and Confectioners

Broth is a royal dish. Previously, and in many homes till now, broth has been a must on a 
Sunday or a wedding table. We also know its healing effect well - there is nothing like a hot 
broth with garlic for spring or autumn colds. In the first cookbook “Compendium Ferculo-
rum” written in the castle of Nowy Wiśnicz, we find a dozen or so recipes for broth made 
from various meats and with different additions. 



Składniki:
ok 0,7 kg mięsa wołowego
ok.0,5 kg mięsa drobiowego
3 marchewki
1 korzeń pietruszki
0,5 selera
3 l wody

4 liście laurowe
6 ziarenek ziela angielskiego
6 ziarenek pieprzu ziarnistego
sól, zielona pietruszka
makaron – krajanka
mała cebula

Wykonanie:
Do garnka z zimną wodą włożyć umyte mięso i gotować na najmniejszym ogniu prawie 
do miękkości (delikatnie pyrkać). Garnka nie należy przykrywać, obrać warzywa, pokroić 
lub wrzucić w całości i gotować do miękkości, wówczas rosół będzie idealny. Dodajemy 
ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz. Przed końcem gotowania dodajemy natkę pietrusz-
ki i opaloną nad ogniem cebulkę. Można dodać cebulę w oczyszczonej łupince by nadać 
rosołkowi pożądany kolor. Na koniec przelewamy rosół przez sito lub wyciągamy wszystko 
z niego. Warzywa kroimy, mięso obskubujemy i wrzucamy z powrotem do rosołu. Na talerz 
kładziemy makaron i natkę pietruszki, zalewamy gotowym rosołem i smacznego!



Ingredients:
ca. 0,7 kg beef 
ca. 0,5 kg chicken meet  
3 carrots
1 parsnip
0,5 celeriac
3 l water

4 bay leaves
6 pimento corns
6 peppercorns
salt, parsley
noodles - home made vermicelli
a small onion

Directions:
Put the washed meat into a pot with cold water and simmer on the lowest heat until almost 
soft (it should gently simmer). It takes some time, as beef needs a long time to cook. Do not 
cover the pot, as the broth may  become turbid and lots of scum may form. This should be 
skimmed off. In the meantime peel the vegetables. You may slice them or toss whole veg-
etables in and cook them until soft. At the same time as we toss in the vegetables, we add 
pimento corns, bay leaves, salt and peppercorns About 30 minutes before the end of cooking, 
we add parsley and burned onion. If you are lazy you can add the onion cleanly peeled to give 
the broth the desired colour. Finally, we strain the broth or simply take everything out of it. 
We can then cut our favourite vegetables and put them back into the broth. We trim the meat 
and put it back into the broth. We place cooked noodles and parsley on a plate and poor over 
the cooked broth - enjoy!



Agnieszka Winiarska, Henryka Poniewierska, gmina Gdów

Tak przygotowany barszcz jako jedno z 12 dań podajemy podczas kolacji wigilijnej  Bożego 
Narodzenia. Przepis ten w mojej rodzinie przechodzi z pokolenia na pokolenie moja babcia 
Cecylia (mama mojej mamy) podawała go z grochem „Jaś” zamiast ziemniaków. Natomiast w 
rodzinie mojego męża teściowa i jej teściowa i mama podawały z ziemniakami. Początkowo 
ziemniaki okraszone cebulka podawane były na osobnym talerzu i każdy nabierał ile chciał. 
Ja na wigilie praktykuje obie tradycje mojej  mamy i babci oraz mamy i babci mojego męża 
czyli podaje na stój groch i ziemniaki okraszone cebulką i na talerzu barszcz grzybowy. Uc-
zestnicy wigilii maja wybór  lub jedzą barszcz z grochem a następnie z ziemniakami. I tak 
zapamiętają to moi synowie. Jest to jedno z najlepszych dań wigilijnych i w ten szczególny 
dzień smakuje najlepiej!

Składniki:
Grzyby  - 10 dkg
Barszcz  biały na zakwasie -  ½ litra
Cebula  - 1  szt.
Ziemniaki - 1 kg
Masło – ¼ kostki
Przyprawy: Sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.

Wykonanie:
Grzyby umyć i namoczyć w zimnej wodzie około 2 godziny. Następnie ugotować z listkiem 
laurowym i zielem angielskim. Gotujemy 20 min, następnie dodajemy barszcz biały zro-
biony na zakwasie. doprawiamy sola i pieprzem. Gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie, 
odcedzamy. Cebulę pokroić w kostkę i leciutko podsmażyć na maśle. Na talerz wlewamy 
barszcz grzybowy dodajemy ziemniaki i podsmażoną cebulkę.



Agnieszka Winiarska, Henryka Poniewierska, commune Gdów

We serve borscht prepared in this way as one of the 12 dishes during Christmas Eve dinner. 
In my family this recipe has been handed down from generation to generation. My grandma, 
Cecylia, (my mum’s mother) served it with butter beans instead of potatoes. However, in 
my husband’s family, his mother and both grandmothers served it with potatoes. Initially, 
potatoes dressed with fried onion were served on a separate plate and everybody would take 
as much as they wanted. 
For Christmas Eve I practise both traditions – my mother’s and grandmother’s and my hus-
band’s mother’s and grandmother’s. I put on the table beans and potatoes dressed with onion 
and mushroom borscht in a bowl. The dinner guests can choose whatever they like or they 
can eat borscht first with beans, and next with potatoes. My sons will remember it this way. It 
is one of the best Christmas Eve dishes and on this special day it tastes the best.

Ingredients:
10 dag wild mushrooms 
White borscht made with fermented flour- ½ l
1 onion .
1 kg potatoes 
Butter - ¼ packet
Seasoning: Salt, pepper, bay leaves, pimento corns

Directions:
Wash the mushrooms and soak them in cold water for about 2 hours. Next cook with the 
bay leaf and pimento corns. We cook them for about 20 min, next we add the white borscht, 
seasoning with salt and pepper. We cook potatoes in salted water and strain them. Chop the 
onion and stir-fry in the butter. We pour mushroom borscht into a bowl, add potatoes and 
stir-fried onion.



Powstała w XIII wieku parafia w uroczej Niegowici (gmina Gdów), stała się pierwszym 
miejscem pracy Karola Wojtyły, późniejszego naszego papieża Jana Pawła II. Kiedy ks. Kar-
ol Wojtyła został poczęstowany podpłomykiem z cebulą, poprosił, by podczas pieczenia tych 
specjałów nie zapomnieć także o nim. Od tego czasu kiedy tylko podpłomyki były pieczone, 
przyszły papież otrzymywał je na śniadanie. Nazwał wtedy te śniadania odświętnymi. Taki 
tradycyjny podpłomyk pieczony był w gospodarstwach wiejskich zawsze przy okazji piecze-
nia chleba. Gdy piec się „spopielił”, wsadzano podpłomyk, energicznym ruchem zsuwając go 
z posypanej mąką drewnianej łopaty. Najbardziej dzieci czekały na ten moment. Pokrojony 
na szerokie kliny zjadały jeszcze ciepły. W 2013 roku Podpłomyk z cebulą z Niegowici został 
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Wykonywany jest przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Niegowici.

Rozczyn: 
30 dag mąki
5 dag drożdży
Sól, łyżeczka cukru, woda
Ciasto na podpłomyki:
70 dag mąki
woda
3 cebule
½ kostki masła

Wykonanie:
Mieszamy ze sobą mąkę, drożdże, sól, cukier i wodę, po czym odstawiamy do czasu, aż 
wyrośnie rozczyn. Następnie dodajemy 70 dag mąki i troszkę wody, mieszamy i znów 
odstawiamy do wyrośnięcia. Następnie formujemy okrągły placek o średnicy ok. 40 cm  
i 1,5 cm grubości, powierzchnię smarujemy masłem i obficie posypujemy pokrojoną w małe 
półksiężyce cebulą. Pieczemy aż podpłomyk się zarumieni. 



The 13th century parish in lovely Niegowić (commune Gdów) was the first work place of 
Karol Wojtyła, later our pope John Paul II. When father Karol Wojtyła was treated with an 
onion flatbread, he asked not to be forgotten when baking these delicacies. Since that day, 
whenever the flatbread was baked, the future pope would get it for breakfast. He would call 
these breakfasts festive breakfasts. Such traditional flatbread would be baked in rural house-
holds whenever bread was baked. When an oven “ashed”, a flatbread would be put in, being 
pushed off vigorously from a floured wooden bread shovel. Kids would most eagerly await 
this moment. They would eat it cut into wide wedges still piping hot. The Onion flatbread was 
registered on the List of Traditional Products in 2013.

Leaven: 
30 dag flour
5 dag yeast
Salt, 1 teaspoon sugar, water
Dough for flatbread:
70 dag flour
water
3 onions
½ packet of butter

Directions:
We mix together flour, yeast, salt, sugar and water and set the mixture aside until the leaven-
ing grows. Next we add 70 dag of flour and some water, stir and set aside again until it grows. 
Next we form a round cake with a diameter of about 40 cm and a thickness of 1.5 cm, we 
grease its surface and generously sprinkle with sliced onion cut into small crescents. We bake 
until brown.



Kapusta i kiszka w polskie kuchni gości od stuleci jednakże w to danie (w ten sposób podane) 
jest stosunkowo nowe. 10 lat temu przygotowałam przyjęcie urodzinowe dla moje mamy  
i postanowiła przygotować cos innego niż zwykle. Dwa popularne i proste składniki połączyłam  
w niecodzienny sposób i tak powstała „Kiszka na kapuście”. Danie to powtórzyłam kilkakrot-
nie i  zawsze wzbudzało zainteresowanie. W związku z tym postanowiłam zaprezentować go 
na Ogólnopolskich Targach Agroturystycznych w Krakowie. Jury w skład którego wchodziła 
Pani Ewa Wachowicz byli zachwyceni daniem i postanowili przyznać  I miejsce.

Składniki na 10 porcji:
1,5 kg kapusty kiszonej
10 szt. Kiszki w naturalnym jelicie
Folia aluminiowa do zawijania
Przyprawy do kapusty:
Liść laurowy, ziele angielskie, kminek, jałowiec, sól, pieprz, 10 dkg suszonych grzybów 
wcześniej namoczonych i obgotowanych.

Wykonanie:
Kapustę kiszoną gotujemy, po ugotowaniu odcedzić i doprawić ww. przeprawami do 
smaku. Tak przygotowana kapustę układamy na kawałku foli aluminiowej następnie na 
kapustę kładziemy kiszkę i zawijamy folie w sakiewkę. Sakiewki pieczemy na grillu lub  
w piekarniku około 20 min.

Agnieszka Winiarska, Henryka Poniewierska, gmina Gdów



Both sauerkraut and black pudding have been present in Polish cuisine for centuries, but this 
dish (and served this way) is relatively new. 10 years ago I prepared a birthday party for my 
mum and I decided to prepare something different than usual. I combined two popular and 
simple ingredients in an unusual way and thus “Black pudding on sauerkraut” was created.  
I have repeated this dish several times and it would always arouse interest. Therefore, I de-
cided to present it at the All-Poland Farm Tourism Trade Fair in Krakow. The jury, including 
Ms. Ewa Wachowicz, were delighted with the dish and decided to award it 1st place.

Ingredients for 10 portions:
1,5 kg sauerkraut
10 pcs. black sausage
Aluminium foil to wrap
Seasoning for sauerkraut:
Bay leaves, pimento corns, caraway seeds, juniper berries, salt, pepper, 10 dag dried mush-
rooms pre-soaked and pre-cooked

Directions:
Cook the sauerkraut, after cooking strain and season with the above mentioned seasoning to 
taste. Place the prepared sauerkraut on a piece of aluminium foil, put the black pudding on the 
sauerkraut and wrap the foil into a pouch. Bake it on a grill or in an oven for about 20 min.

Agnieszka Winiarska, Henryka Poniewierska, commune Gdów



Składniki:
70 dag boczku
2 kg kapusty
2 łyżki mąki
1 cebula
Pieprz, sól, koperek

Składniki:
1 kg schabu
czosnek, sól, pieprz, olej 

Zalewa: 
2 l wody
liść laurowy
angielskie ziele
czosnek, ostra papryka, sól, pieprz

Przygotowanie:
Marynujemy schab nacierając go czosnkiem oraz 
posypując solą i pieprzem. Następnie przygotowu-
jemy zalewę gotując wodę z wszystkimi w/w 
przyprawami. Ostudzoną zalewą zalewamy schab  
i odstawiamy na 12 h. Schab przed pieczeniem pole-
wamy olejem i pieczemy ok. 2 h.

Wykonanie:
Najpierw należy ugotować kapustę i zasmażyć ją. 
Następnie ugotowany boczek usmażyć z dodatkiem 
mąki na złoty kolor. Pod koniec smażenia boczku 
dodać posiekaną cebulę. Na końcu połączyć kapustę 
z zasmażką, doprawić i zagotować.



Ingredients:
70 dag bacon
2 kg sauerkraut
2 tablespoons flour
1 onion
Pepper, salt, dill

Ingredients:
1 kg of pork loin
garlic, salt, pepper, oil 

Marinade: 
2 l water
bay leaf
pimento corns
garlic, hot pepper, salt, pepper

Preparation:
We marinate the pork loin by rubbing it with gar-
lic and sprinkling it with salt and pepper. Next we 
prepare the marinade by cooking some water with 
all the above mentioned spices added. We cover the 
pork loin with the marinade and put it away for 12 
hours. Before roasting we pour oil over the pork loin 
and roast for about 2 hours.

Directions:
First, cook the sauerkraut and thicken it with a roux. 
Next, fry the cooked bacon with the addition of flow-
er until golden. At the end of frying add the chopped 
onion. Finally combine the sauerkraut with the roux, 
season and bring to the boil.



Składniki:
5 kg kiszonej kapusty
2 kg żeberek wędzonych
2 kg żeberek surowych
2 kg boczku wędzonego
1 kg cebuli
3 marchewki
3 pietruszki
1 por
1 seler
1 kg ziemniaków
Liście laurowe, ziele angielskie, majeranek, pieprz, sól

Wykonanie:
Na dno do garnka dajemy żeberka surowe. Kapustę siekamy na drobne kawałki do garnka, 
zalewamy wodą do wysokości kapusty i gotujemy.  Do drugiego garnka wkładamy żeberka 
wędzone i boczek wędzony, zalewamy wodą i jak zacznie wrzeć dajemy jarzynę i cebule.  
Gotujemy tak przez 30 minut. Teraz obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Z wywaru 
wyciągamy żeberka, obieramy od kostki boczek, kroimy na drobne kawałki a do tego wywa-
ru wrzucamy ziemniaki. Gotujemy aż będą miękkie. Na koniec mieszamy wszystko razem. 
Kapusta, żeberka, boczek i ziemniaki gotujemy jeszcze przez chwilę i smacznego.  



Ingredients:
5 kg sauerkraut
2 kg smoked spare ribs
2 kg raw spare ribs
2 kg smoked bacon
1 kg onion
3 carrots
3 parsnips
1 leek
1 celeriac
1 kg potatoes
Bay leaves, pimento, marjoram, pepper, salt

Directions:
We put the raw spare ribs in the bottom of a pot. We chop the sauerkraut finely into the pot, 
cover with water up to the height of the sauerkraut and cook.  We put the smoked spare ribs 
and bacon into another pot, cover with water, and once it starts boiling we add the vegetables 
and onion.  We cook it for 30 minutes. Now we peel the potatoes and dice them. We take 
the ribs out from the stock, trim the bacon, chop finely, and add the potatoes into the stock. 
We cook the potatoes until soft. Finally, we stir everything together. We cook the sauerkraut, 
spare ribs, bacon and potatoes for a while – enjoy!  



To przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Łazan, gmina Biskupice. Łazanki to potrawa, która od 
wielu lat wpisana jest na tradycyjną listę dań serwowanych w łazańskich domach. Recepturę 
przekazywały przez lata matki – córkom. W 2010 postanowiono w gminie zaaprobować lo-
kalny przysmak na szerszą skalę podczas „Święta Plonów”, które otrzymało dofinansowanie 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii działania za pośrednictwem LGD 
„Dolina Raby”. Projekt „Łazańskie Łazanki – nowy smak Doliny Raby” otrzymał dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego. A co decyduje o tym wyjątkowym smaku? Na pewno 
ręcznie robiony makaron z wykorzystaniem naturalnych składników z dodatkiem wiejskich 
jaj oraz kompozycja przypraw, a przede wszystkim suszony prawdziwek.

Składniki:
2 kg makaronu
4 kg pieczarek
2 główki kapusty
Olej, cebula,  pieprz i sól

Wykonanie:
Kapustę kroimy na kwadraty, wrzucamy do gotującej się wody. Następnie podsmażamy 
cebulę, ugotowaną kapustę dajemy na patelnie do cebuli i lekko przyprawiamy.  Na drugą 
patelnię dajemy olej i cebule, pieczarki drobno kroimy. Wszystko razem smażymy i lekko 
przyprawiamy. Gotujemy makaron. Wszystkie składniki mieszamy w jednym garnku i do-
prawiamy do smaku.



Dish history:
This is a recipe by the Countrywomen’s Club of Łazany, Biskupice commune. Łazanki is 
a dish which for many years has been entered into the traditional list of dishes served in 
Łazany homes. The recipe would be passed down from mother to daughter for many years. 
In 2010 it was decided to promote the local delicacy on a larger scale in the commune during 
the “Harvest Festival”. It received financial aid as part of measure 413 “Implementing local 
action strategies through the LAG “Dolina Raby”. The project “Łazanki of Łazany - a new 
taste of the Raba Valley has received financial aid from the Marshal’s Office. What accounts 
for its unique taste? Certainly the hand-made noodles with natural ingredients, the addition of 
organic eggs, the composition of spices, and most of all – dried boletus mushrooms.

Ingredients:
2 kg łazanki noodles
4 kg mushrooms
2 cabbages
Oil, onion, pepper and salt

Directions:
We cut the cabbage into squares, put it into boiling water. Next, we stir-fry the onion, add the 
cooked cabbage to the pan with the onion, and season slightly. We put the oil and onion into 
another pan, chop the mushrooms finely. We fry it all together and slightly season. We cook 
the noodles. We mix all the ingredients together and season to taste.



Stowarzyszenie LGD  „Gościniec 4 Żywiołów” położone jest 30 km. od Krakowa, skupia ponad 
100 członków - przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Do LGD 
należą 4 gminy - Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz i Stryszów. 
Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin LGD, zostały zdefiniowane w nazwach 
żywiołów przypisanych do gmin: 

	 Kalwaria Zebrzydowska – Drewno                Mucharz- Woda  
 Lanckorona – Powietrze                                  Stryszów- Ziemia  

14 lipca 2009 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego została podpisana „Umowa 	
o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015”, w ramach której 
LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskała dla naszego regionu środki unijne z Osi 4 LEADER 
PROW 2007 - 2013 w wysokości 4 131 804,00 zł na działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii 	
Rozwoju”.  W okresie 2007- 2013 LGD ogłosił na realizację celów z LSR  9 naborów. Do biura LGD 
wpłynęło 216 wniosków na łączną kwotę 9 191 691, 76 czyli 222% w stosunku do posiadanych	
środków!  To wskazuje jak duża była potrzeba środków i jakie było zaangażowanie podmiotów 	
w realizację pomysłów służących rozwojowi  naszego regionu.  

W ramach działań związanych z produktem lokalnym stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów” 
od 2011 roku jako partner Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa  realizuje projekt 
„Produkt lokalny Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu 	
o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu 
produktów z Małopolski” sfinansowany ze Środków Szwajcarskich w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym zadaniem 
Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów”  jest stworzenie pierwszego w Polsce Inkubatora Kuche-
nnego (IK), który służył będzie osobom i podmiotom zainteresowanym drobnym przetwórstwem rol-
no-spożywczym. W inkubatorze będzie można wynająć profesjonalną przestrzeń do przetwórstwa,	
zgodną z przepisami sanitarnymi oraz pomieszczenia chłodni i mroźni do przechowywania 
produktów. Inkubator będzie świadczył doradztwo w zakresie wprowadzania żywności do obrotu 
oraz prowadził szkolenia związane z produkcją żywności i gastronomią. Głównym kierunkiem 
IK w Stryszowie będzie przetwórstwo owoców i warzyw – produkcja soków i dżemów oraz 	
produkcja wyrobów garmażeryjnych i piekarniczych. Obecnie na terenie LGD „Gościniec 4 
Żywiołów”  działają dwie kuchnie szkoleniowo – produkcyjne, gdzie szkoleni są producenci 	
i skąd pochodzą produkty lokalne przeznaczone do oficjalnej sprzedaży. 
Przeprowadzone działania przyczyniły się do podtrzymywania tradycji związanych z regionem, 
upowszechnianiu i wspieraniu kultury fizycznej i sportu, promocji obszaru LGD „Gościniec 
4 żywiołów”. Wszystko to odbywało się przy współpracy wielu zaangażowanych osób 	
i podmiotów.



The Association LAG “Gościniec 4 Żywiołów” is located 30 km from Krakow, comprises over 
100 members – representatives of the public, social and private sectors. The LAG consists of four 
communes – Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz and Stryszów. 
The most important natural and cultural potentials of the LAG communes have been defined in the 
names of the elements assigned to the communes: 

	 Kalwaria Zebrzydowska – Wood                       Mucharz – Water  
 Lanckorona – Air                                                 Stryszów – Earth  

On 14 July 2009 an “Agreement on the conditions and method of execution of the Local Development	
Strategy for 2007-2015” was signed with the local government of Małopolska. Pursuant to this 
agreement, the LAG “Gościniec 4 Żywiołów” has acquired EU funds from Axis 4 LEADER RDP 
2007 -2013 for our region to the amount of PLN 4,131,804.00 for the measure “Implementation	
of Local Development Strategies”. In the period 2007-2013 the LAG announced 9 calls for the 
accomplishment of the LDS objectives. The LAG office received 216 applications totalling PLN 
9,191,691 or 222% of the available funds!  This shows the size of the needs and the commitment 
of various entities to pursue the development ideas for our region.  

As part of actions related to local products, the association “Gościniec 4 Żywiołów”  as a partner	
of the Environmental Partnership Foundation of Krakow has pursued since 2011 the project 
“Małopolska Local Products – the development of local enterprise and food processing on the basis of 
a partnership initiative of economic education of the residents and the regional Małopolska product	
marketing system” financed by Swiss Funds as part of the Swiss Programme for cooperation	
with new member states of the European Union. The main task of the Association “Gościniec 4 
Żywiołów” is to establish a Kitchen Incubator – the first in Poland – which will serve individuals 
and entities interested in small holdings and food processing. One will be able to hire a professional	
space for food processing, meeting the sanitary regulations, with cold storage and freezer rooms 
for storing products. The incubator will provide advice concerning positioning food on the 
market as well as training on food production and gastronomy. The main focus of the kitchen 	
incubator in Stryszów will be fruit and vegetable processing – the production of juices and jams, 
and the production of ready-made and baked products. At present two training and production 
kitchens operate in the area of the LAG “Gościniec 4 Żywiołów”, where producers are trained and 
local products for official sale are produced. 
The conducted activities contribute to maintaining the traditions related to the region, promote and 
support physical culture and sports and promote the area of the LAG “Gościniec 4 Żywiołów”. All 
this was carried out with the cooperation of many involved individuals and businesses.



Słowo “pierogi” oznacza potrawę wykonaną z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego 
na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami. 
To proste danie przyrządzane było z produktów, które były dostępne w każdym gospodarst-
wie. Wystarczyło  zemleć ziarno na mąkę, później dodać jajka, wodę i zagnieść ciasto i 
uformować cienkie placuszki, w które należało zawinąć to, co było dostępne w polskiej 
kuchni. Gotowe pierogi okrasza się skwarkami lub masłem, a słodkie polewa masłem, posy-
puje cynamonem i cukrem.

Gmina Mucharz należąca do LGD „Gościniec 4 żywiołów” w grudniu organizuje Festiwal 
Pieroga. W festiwalu uczestniczą goście ze Słowacji. Pierogi jabłkowo- cynamonowe oraz 
pierogi z makiem przygotowywane są na terenie właśnie tej gminy. 

The word “pierogi” means a dish made of cooked dough, baked or deep-fried, rolled out 
thinly and stuffed with various fillings. This simple dish would be made of products that 
were available in each household. It was just enough to grind grain into flour, later add eggs 
and water, knead the dough into thin pieces. Whatever was available in a Polish kitchen 
would then be wrapped into parcels using the dough. Cooked pierogi are seasoned with pork 
scratchings or butter, and sweet varieties are topped with butter and sprinkled with cinnamon 
and sugar.

The Mucharz commune, belonging to the Local Action Group “Gościniec 4 Żywiołów”, or-
ganises a Pierogi Festival in December. Guests from Slovakia take part in the festival. Apple 
and cinnamon pierogi as well as  poppy seed pierogi are prepared in this commune. 

CIASTO NA PIEROGI / DOUGH FOR PIEROGI:

350g mąki / flour
Jajko/ egg
125 ml letniej wody/ lukewarm water
Sól/ salt

Z podanych składników dodając  letnią wodę  przygotować ciasto pierogowe, rozwałkować  
cienko, szklanką wyciąć krążki. Na każdy krążek nałożyć  farsz i sklejać pierogi. Gotować  
w posolonej wodzie 3 minuty od wypłynięcia.

Put the flour onto the work surface, add water, some salt and egg and make the dough. Knead 
it well for about 5 minutes, cover with a bowl and let it rest. Roll out the dough on a lightly 
floured work surface.  Cut out circles with an inverted glass.



Składniki /Ingredients:
500 g  sera białego tłustego / full-fat cottage cheese
500 g ziemniaków / potatoes
500 g mąki / flour
300 g boczku wędzonego / smoked bacon
300 g cebuli / onion
½ masła / butter
czosnek niedźwiedzi garść świeżego / a handful of fresh wild garlic
60 g oleju / vegetable oil
½ szkl. wody / cup water
pieprz, sól / pepper, salt

Przygotowanie / Directions: 
Z mąki, wody i oleju zagniatamy cisto, ziemniaki gotujemy, mielimy i mieszamy z serem  
boczek kroimy i podsmażamy. Cebulkę kroimy i szklimy na maśle,  czosnek siekamy.
Mieszamy wszystko razem, doprawiamy do smaku solą i pieprzem, nadziewamy pierogi.

Make dough from the flour, water and oil. For the filling, cook the potatoes, grate and mix 
with the cheese, chop and stir-fry the bacon. Chop the onion and fry with butter until transpar-
ent, chop the garlic. Mix everything together, season with salt and pepper to taste, stuff the 
pierogi with the filling.



Składniki / Ingredients

Farsz / Filling:
350 g wołowiny lub wieprzowiny / beef or pork
80 g słoniny / pork fat
1 czerstwa bułka / bread roll
1 cebula / onion
sól, pieprz / salt, pepper

Przygotowanie / Directions:   
Mięso ugotować. Ugotowane mięso oraz słoninę zmielić dodać namoczoną bułkę, podsmażoną  
cebulę,  przyprawić, dobrze wymieszać. Pierogi podawać od razu po przygotowaniu polane 
stopioną słoniną.

Cook the meat. Mince the cooked meat together with some pork fat, add bread roll soaked in 
the stock, fried onion, season to taste, stir well. Serve immediately topped with  melted pork 
fat or scratchings.



Składniki/Ingredients:       
500 g mąki / flour
ok. ½ szkl. wody / about ½ cup water
200 g kaszy gryczanej / buckwheat groats
300 g sera żółtego / hard cheese
500 g pieczarek / mushrooms
200 g cebuli / onions
60 g oleju / vegetable oil
2 garści pokrzywy świeżej / 2 handfuls of fresh nettles
250 g masła / butter
40 g otrębów pszennych / wheat bran
pieprz, sól / pepper, salt

Przygotowanie / Directions:   
Z mąki wody i oleju zrobić ciasto. Kaszę gryczaną ugotować, pieczarki pokroić i usmażyć 
na maśle, cebulkę również pokroić i usmażyć na maśle, ser zetrzeć, dodać świeżą  pokrzywę 
posiekaną ,sól , pieprz do smaku  wymieszać i nadziewać pierogi.

Make dough from the flour, water and oil. For the filling, cook the buckwheat, slice the mush-
rooms and fry in butter along with the chopped onion. Grate the cheese, add the chopped 
fresh nettles to the entire mixture, add salt and pepper to taste, mix and stuff the pierogi.

GROATS DUMPLINGS WITH NETTLE



Składniki/ Ingredients
500 g mąki / flour
1,5 kg kapusty kiszonej / sauerkraut
750 g pieczarek / mushrooms
ok. ½ szkl. wody / about ½ cup water
300 g cebuli / onion
60 g oleju / vegetable oil
250 g masła / butter
sól, pieprz / salt, pepper

Przygotowanie / Directions:  
Z mąki wody i oleju zrobić ciasto. Kapustę ugotować,  pokrojone pieczarki  usmażyć na 
połowie masła, na drugiej połowie zeszklić cebulkę dodać sól. pieprz do smaku i nadziewać 
pierogi.

Make dough from the flour, water and oil. For the filling, cook the sauerkraut, stir-fry the 
sliced mushrooms with half of the butter, fry the chopped onion with the other half of the 
butter until transparent, add salt and pepper to taste and stuff the pierogi.



Przygotowanie / Directions:  
Mięso ugotować,  zmielić. Ugotować drobno pokrojoną kapustę. Kapustę, mięs wymieszać 
dodając  podsmażoną cebulę, olej, przyprawić do smaku. Z podanych składników przygotować 
ciasto na paszteciki, cienko rozwałkować, wyciąć prostokąty. Na każdy kawałek nałożyć  
farsz i sklejać. Piec w piekarniku około 20 min. w temperaturze 170 oC . Paszteciki podawać 
na ciepło.

Boil the meat, then mince it. Chop the cabbage finely and boil it. Chop and fry the onion until 
brown. Mix all the ingredients and season the mixture with salt and pepper. Make the dough, 
roll out thinly, and cut out  rectangles. Put a portion of filling on each rectangle and push the 
edges to seal them. Bake the pasties in the oven at 170oC for about 20 minutes. Serve warm.

Pasztecik to rodzaj smażonego ciasta drożdżowego nadziewanego mieszankami mięsnymi bądź jars-
kimi.  Nadzienie składa się najczęściej z wieprzowiny połączonej z wołowiną, kapusty z grzybami bądź 
sera i pieczarek. W dawnych czasach często farsz mięsny zastępowano pastą  jajeczną. Ciasto z zewnątrz 
jest kruche, jednak w środku ma delikatną i miękką konsystencję. Pasztecik serwowany jest zazwyczaj z 
mocno przyprawionym czerwonym barszczem. 
A pasty is a kind of fried raised cake filled with meat or vegetable mixtures. The filling most often con-
sists of pork combined with beef, cabbage with wild mushrooms. Long ago the meat filling would often 
be substituted by egg paste. The pasty is crumbly on the outside, however in the middle it has a delicate 
and soft consistency. A pasty is usually served with well seasoned red borscht.

Składniki/ Ingredients
 Ciasto/ Dough:
350 g mąki / flour
15 g drożdży / yeast
125 g margaryny / margarine
jajko / egg

Farsz / Filling
600 g wieprzowiny / pork
150 g kapusty białej / cabbage
cebula / onion
2 łyżki oleju / tablespoons oil
sól, pieprz / salt,  pepper



Chrzanówka to tradycyjna zupa wielkanocna gotowana na terenie Lanckorony i Jastrzębi, gotowano ją 
już w XIX wieku. Jej receptura była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Była i jest nieodzownym 
elementem Świąt Wielkanocnych od ponad stu lat. Tradycja mówi, że do jej powstania wykorzystywano 
wszystkie resztki po śniadaniu wielkanocnym z poświęconych potraw. Jednak jej trzon stanowi chrzan. 
Chrzanówka w okolicach Lanckorony gotowana jest na bazie serwatki, co wyróżnia ją spośród innych 
chrzanówek.  
Horseradish soup is a traditional Easter soup cooked in the area of Lanckorona and Jastrzębia. A horse-
radish soup was cooked in the 19th century. The recipe was handed down from generation to generation. 
It has been an indispensable part of  Easter celebrations for over one hundred years. Tradition says that 
all the leftovers from the blessed dishes of Easter breakfast were used for this soup. However, its core is 
horseradish. Horseradish soup in the area of Lanckorona is cooked using whey, which makes it different 
than other horseradish soups.

Składniki / Ingredients
300 g szynki / ham 
500 g żeberek wędzonych / smoked spare ribs 
300 g boczku / bacon  
300 g kiełbasy wiejskiej / countryside sausage 
3 ml  litra chrzanu tartego / grated horseradish 
5 jaj / eggs 

300 ml śmietany / sour cream 
1 litr maślanki / buttermilk 
500 ml serwatki / whey 
sól, pieprz do smaku / salt, 
pepper

Przygotowanie:
Żeberko gotować przez kilka godzin. Następnie do wywaru dodać przysmażone wędliny 
i boczek. Ugotować jajka na twardo. Do gotującego się wywaru pomału wlać serwatkę  
i zagotować. Maślankę i śmietanę zmiksować z ugotowanymi żółtkami i dodać do wywaru. 
Następnie dodać chrzan oraz doprawić do smaku, zagotować.

Boil the spare ribs for a few hours. Fry the other meats and bacon, then add them to the stock.  
Pour slowly the whey to the stock and bring to boil. Boil the eggs. Mix sour cream and but-
termilk with the cooked egg yolks and add to the saucepan. Then add grated horseradish to 
the soup and  season to taste, once again bring to boil.



To potrawa z legendą - związana z miejscowością Jastrzębia z gminy Lanckorona, która w swoim her-
bie ma 3 wieńce. Słone plecionki wykonane z ciasta krucho – drożdżowego, doprawione min. bazylią, 
oregano, tymiankiem czy czosnkiem niedźwiedzim, plecione w kształcie wianka. Można je zjadać solo 
lub mogą być podawane do barszczu czerwonego.
It is a dish with a legend - related to Jastrzębia from the commune of Lanckorona, which has three 
wreaths in its coat of arms. Savoury plaited rings made of shortcrust-raised cake, seasoned with basil, 
oregano, thyme or wild garlic, and others, were plaited in the shape of a wreath. They can be eaten solo 
or served with red borscht. 

Składniki / Ingredients:
3 kg mąki / flour 
100 g świeżych drożdży / yeast 
5 jajek / eggs 
250 ml oleju / oil 
4 łyżeczka cukru / teaspoons sugar 
4 łyżeczka soli / teaspoons salt 
750 ml  wody / water 

mleko do posmarowania wionków / 
milk to coat rings 
12 ząbków czosnku lub czosnek 
niedźwiedzi, kminek, zioła: tymianek, 
oregano, bazylia, ostra papryka / 12 
crushed cloves of garlic or wild Gar-
lic, caraway,  herbs: thyme, oregano, 
basil, hot pepper 

Przygotowanie:
Drożdże zalewamy letnią wodą, następnie starannie łączymy. Dodajemy jajka, cukier, sól, 
zioła, czosnek i mąkę. Wyrabiamy ciasto. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy 
do wyrośnięcia  na ok. 40 minut w temperaturze pokojowej. Po wyrośnięciu formułujemy 
„wionki”. Odstawiamy wionki do napuszenia na 20 minut. Pieczemy we wcześniej rozgrza-
nym piekarniku do temperatury ok. 180 oC przez ok.20 minut lub do chwili, gdy „wionki” się 
zarumienią. Najlepiej smakują prosto z piekarnika z czosnkiem niedźwiedzim.

In a big bowl dissolve yeast in water, add oil and the other ingredients and  stir them. Then 
knead a dough, cover with a cloth and set aside to rise for about 40 minutes. Then, form 
wionki (plait rings) and allow them to rise for next 20 minutes. Bake them at 180oC for about 
20 minutes until they turn light brown. Serve warm with wild garlic.



Poleśnik to potrawa, która składa się z zapiekanego naleśnika z farszem. Jest to typowo lokalna potrawa pochodząca ze Świnnej Poręby 
/Gmina Mucharz/, wykonywana przez panie z KGW Świnna Poręba. Tajemnicą tejże regionalnej formy naleśnika jest odpowiednio do-
prawione nadzienie przyrządzane głównie ze świeżych, zebranych w pobliskich lasach grzybów i kapusty z przydomowego warzywniaka. 
Poleśniki spożywa się osobno lub też popija się je czerwonym barszczem przygotowanym na swojskim zakwasie.

A poleśnik is a dish which consists of a baked filled pancake. It is a typical local dish originating from Świnna Poręba/ the commune of 
Mucharz. The  well-seasoned filling, which is made primarily of fresh wild mushrooms collected in local forests and cabbage from a home 
garden is the secret of this regional form of a pancake. A poleśnik is eaten separately or with red borscht prepared with homemade pickled 
beetroot.

Ciasto naleśnikowe / Batter
4 jajka / eggs
0,5 kg. mąki / flour
0,5 l mleka / milk

0,5 l wody / water
szczypta soli / a pinch of salt
tłuszcz do smarowania patelni / 
some grease for frying

Wymieszać dokładnie by ciasto miało konsystencję śmietany upiec naleśniki. 
Mix all the ingredients thoroughly until the batter has a consistency of sour cream. Fry pan-
cakes.

Przygotowanie:
Kapustę obrać, poszatkować, ugotować, posolić i odcedzić. Grzyby obrać, pokroić drobno, 
podsmażyć na tłuszczu do odparowania. Połączyć grzyby z kapustą, doprawić do smaku, 
dodać posiekaną pietruszkę, wymieszać, wystudzić.  Nakładać farsz na naleśniki i formować 
krokiety. Panierować w jajku z dodatkiem szczypty soli i w bułce tartej. Smażyć na lekkim 
ogniu. Podawać na ciepło.

Chop the cabbage, boil it, then season with salt and drain. Clean and chop the mushrooms, 
stir-fry until excess water evaporates. Add them to the cabbage with chopped parsley and 
season with salt and pepper. Set aside to cool. Put the filling on the pancakes and form cro-
quettes. Bread them in eggs and crumbs and fry on a low heat. Serve warm.

Farsz / Filling:
1 kg kapusty białej / cabbage
1 kg grzyby leśne lub pieczarki / mushrooms or 
wild mushrooms

Sól, pieprz, pęczek pietruszki, 
margaryna lub olej / salt, pep-
per, 1 bunch of parsley, oil

Krystyna Siwek, Halina Szczurek -KGW Świnna Poręba



Składniki /  Ingredients
ok.1 – 1 ½ kg buraków / beetroots
2-3 l wrzącej wody lub wywaru z rosołu / Polish soup stock or water
sok z cytryny / lemon juice or vinegar
cukier / sugar
pieprz / pepper
sól / salt
czosnek / garlic

Przygotowanie:
Buraczki zetrzeć na grubym tarle lub drobno pokroić, zalać 2-3 l wrzącej wody lub rosołem 
i zostawić na 12 godzin. Przygotowany wywar barszczu przyprawić octem lub cytryną.  
Dodać cukier, pieprz, czosnek, sól, troszku wegety do smaku. Podgrzać - nie gotować, gorący 
barszcz przecedzić i podawać wraz z poleśnikami.

Grate coarsly or chop the beets, cover with hot stock or water. Set aside for 12 hours. Then, 
season with vinegar or lemon juice, add garlic, sugar, pepper and salt. Strain the soup and 
reheat it – do allow it to boil. Serve hot with poleśniki /local pancakes/.-le



Ciasto drożdżowe to tradycyjny wypiek, którego smak wielu z nas pamięta z  dzieciństwa. Składnikami, 
które warunkują udany wypiek są swojskie jajka i przede wszystkim świeże drożdże. To właśnie  
z drożdży, cukru, mąki i ciepłego mleka powstaje zaczyn, który stanowi podstawę tego wypieku. Ciasto 
drożdżowe może mieć postać placka z kruszonką lub z owocami, może również być w postaci rogalików, 
bułeczek, chałek czy babek drożdżowych.  
A yeast-leavened cake is a traditional baked cake and many of us remember its taste from childhood. The 
ingredients that are required to bake it are organic eggs, and most of all fresh yeast. The starter made of 
yeast, sugar, flour and warm milk constitutes the basis of this dish. A yeast-leavened cake may have the 
form of a crumble or fruit cake, it may also be in the form of croissants, rolls, plaits or yeast cakes. 

Składniki /Ingredients
Ciasto / Dough
1 kg mąki / flour
¾ szkl. cukru / glass sugar
8 żółtek / yolks
1 białko / egg-white
10 dkg drożdży / yeast
ok.0,5 l mleka / milk 
100 g masła / butter

Owoce, orzechy lub inne dodatki/  
a pinch of salt, fruit , nuts etc.

Kruszonka / Crumble:
1 szkl mąki / flour
1 szkl cukru / sugar
1 kostka masła / butter
1 cukier waniliowy / packet 
vanilla sugar

Przygotowanie:
Rozkruszone drożdże wymieszać z łyżką cukru, lekko ciepłym mlekiem i paroma łyżkami 
mąki. Zaczyn przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 10- 15 min. do 
wyrośnięcia.  Resztę mąki wsypać do dużej miski, dodać cukier, jajka, szczyptę soli, miękkie 
masło i wyrośnięty zaczyn. Wyrobić ciasto, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce 
do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. Przygotować kruszonkę, połączyć wszystkie 
składniki i gotową kruszonkę wstawić do lodówki. Wyrośnięte ciasto wyłożyć na brytfannę,  
na ciasto ułożyć dowolne  owoce, posypać kruszonką. Piec  w tem.180 stopni przez około 
40 min.
Mix the yeast with 1 tablespoon of sugar, some lukewarm milk and a few tablespoons of flour 
in a large bowl. Cover with a cloth and set aside to rise for 10-15 minutes. Add the remain-
ing flour, milk, yolks, egg-white, sugar, salt and soft butter. Knead the dough and set aside to 
rise until its volume doubles. Prepare crumble – combine all ingredients and put the prepared 
mixture into the fridge. Place the dough in the greased, lightly floured baking tray, cover the 
top with fruit ,nuts or other ingredients and sprinkle the crumble topping over the  top of 
them. Bake at 180 oC oven for about 40 minutes.



Pyszne ciasteczka wypiekane na bazie ciasta kruchego, z którego przy pomocy fore-
mek wylepiamy babeczki. Upieczone babeczki nadziewamy karmelem przyrządzonym 
własnoręcznie z mleczka słodzonego gotowanego koniecznie 3h. Babeczki dekoruje się 
czekoladą i kokosem.
Yummy pastries baked with shortcrust pastry from which we make muffins with muffin 
moulds. We fill baked muffins with home-made caramel from sweetened milk cooked for 3 
hours. The muffins are decorated with chocolate and coconut

Babeczki ciasto / Muffin dough
30 dkg mąki /30 dag flour 
4 żłótka/ 4 egg yolks
20 dkg margaryny/20 dag margarine
10 dkg cukru pudru/10 dag caster sugar

Masa: / Filling:
30 dkg margaryny/ 30 dag margarine
puszka mleka skondensowanego słodzonego gotowanego/ a can of condensed milk, sweet-
ened, cooked.

Ze składników zagnieść kruche ciasto. Uformować małe kuleczki.  Wylepić ciastem nas-
marowane tłuszczem foremki na babeczki (foremki o średnicy 4,5 cm.) i piec na złoty kolor  
w temperaturze 180 oC. 30 dkg margaryny roztopić w rondelku. Dodać puszkę mleka skon-
densowanego słodzonego gotowanego. (Mleko niegotowane gotować 3 godziny). Połączyć 
mleko z margaryną za pomocą blendera. Wystudzić i nadziać babeczki, udekorować tartą 
czekoladą i kokosem.

Kneed shortcrust pastry from the ingredients.  Form small balls.  Put the dough into greased 
muffin moulds (moulds with a diameter of 4.5 cm) and bake until golden at a temperature 
of 180oC.  Melt 30 dag of margarine in a saucepan. Add a can of condensed milk, sweet-
ened, cooked. (fresh milk should be cooked for 3 hours). Stir the milk with margarine using  
a blender. Let cool and fill the muffins, decorate with chocolate and coconut.

Janina Chrapek, KGW Świnna Poręba 



Leitrim Integrated Development Co. Ltd. trading as Leitrim Development Co. (LDC) 
is an Integrated Development Company which implements the Rural Development and  
Local and Community Development Programmes in County Leitrim. LDC was  
established as a result of a decision by Irish Government in April 2007 to establish one 
agency in any one area to manage and implement various rural and local development 
programmes. 
LDC brings together the experiences and expertise of both Co. Leitrim Partnership and 
Arigna LEADER which operated in Leitrim since the early 1990’s on behalf of the  
European Union and the Irish Government through the National Development Plan.
Our objective is to provide the conditions for flourishing economic activity in  
rural areas to off-set declines in traditional economic sectors (agriculture, low value  
manufacturing, construction) and improve recreational and village infrastructure to  
enhance the quality of life for rural dwellers.
We set out to promote, support, assist and engage in social development, enterprise 
development to facilitate rural and urban regeneration and community development, 
designed to benefit and promote the welfare of local communities or to deal with causes 
and consequences of social and economic disadvantage or poverty.
“Recognising our shared commitment and diverse experience, we strive to stimulate 
social, local, economic and rural development throughout Co. Leitrim, for the benefit 
of all, particularly the marginalised, empowering them to engage with development  
opportunities that respond to their needs.”



Leitrim Integrated Development Co. Ltd., działająca pod firmą Leitrim Development 
Co. (LDC), jest zintegrowaną spółką rozwojową, która wdraża programy rozwoju  
obszarów wiejskich oraz rozwoju lokalnego i społeczności w hrabstwie Leitrim. LDC 
powstała w wyniku decyzji rządu irlandzkiego z kwietnia 2007 o utworzeniu jednej 
agencji w każdym obszarze w celu kierowania i wdrażania różnych programów rozwoju 
lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich. 
LDC łączy doświadczenia i kompetencje zarówno Co. Leitrim Partnership, jak i Arigna 
LEADER, które działały w hrabstwie Leitrim od początku lat dziewięćdziesiątych  
w imieniu Unii Europejskiej i rządu irlandzkiego poprzez Krajowy Plan Rozwoju.
Naszym celem jest zapewnienie warunków dla dobrego funkcjonowania działalności 
gospodarczej w obszarach wiejskich, aby skompensować pogorszenie koniunktury  
w tradycyjnych sektorach gospodarki (rolnictwo, produkcja nisko wartościowa,  
budownictwo) i poprawić infrastrukturę rekreacyjną i wiejską w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców wsi.
Naszym celem jest promocja, wsparcie, pomoc i zaangażowanie w rozwój społeczny,  
rozwój przedsiębiorczości, aby ułatwić regenerację obszarów wiejskich i miejskich oraz 
rozwój społeczności, który ma przynosić korzyści lokalnym społecznościom i działać 
na ich rzecz lub eliminować przyczyny i skutki upośledzenia społeczno-ekonomicznego 
lub biedy.
„Uznając nasze wspólne zaangażowanie i różnorodne doświadczenie, dążymy do 
stymulowania rozwoju społecznego, lokalnego, gospodarczego i obszarów wiejskich 
w całym hrabstwie Leitrim, na korzyść wszystkich, zwłaszcza zmarginalizowanych, 
umożliwiając im zaangażowanie się w możliwości rozwoju, które odpowiadają na ich 
potrzeby”.



Choć wydaje się, że ojczyzną boxty jest Leitrim i okolice Drumlin, pojawia się ono pod 
różnymi nazwami w wielu innych miejscach na terenie całego kraju. W hrabstwach Wexford 
i Tipperarry dostałem przepisy na tarte placki z patelni, które oba były zasadniczo pan boxty. 
Babcia Toye z Clones, w hrabstwie Monaghan, obecnie 88-letnia, dała mi ten przepis. Bab-
cia Toye mówi, że pan boxty można jeść na gorąco lub na zimno, albo odgrzewane. Łyżka 
świeżych ziół nadaje potrawie smakowity, choć nietradycyjny, aromat.

Składniki dla czterech osób:
6 średnich ziemniaków
garść białej mąki
sól
masło do smażenia

Wyszoruj dobrze ziemniaki, ale nie obieraj. Wyłóż miskę ściereczką. Zetrzyj ziemniaki na 
ściereczkę, potem odciśnij płyn do miski i odstaw na około 20 minut, aż osiądzie skrobia. 
Odstaw ziemniaki. Zlej wodę i pozostaw skrobię na dnie miski. Dodaj starte ziemniaki, garść 
mąki i trochę soli. Stop spory kawałek masła na ciężkiej patelni żeliwnej i wlej mieszankę 
ziemniaczaną. Placek powinien być gruby na 2 - 2,5 cm (3/4 - 1 cal). Gotuj na średnim 
ogniu. Kiedy jedna strona ładnie się zrumieni, obróć i smaż na drugiej stronie do zrumienie-
nia, około 30 minut, w zależności od ognia. O wiele lepiej jest gotować go za wolno niż za 
szybko. Placek powinien być z wierzchu chrupiący i złoty. Pokroić boxty na cztery części  
i podawać.



Whereas Leitrim and the Drumlin area seem  to be the home of boxty, it crops up in many oth-
er places around the country under various names. In Co. Wexford and Co. Tipperary I was 
given recipes for grated cakes in the pan, both of which were essentially pan boxty. Granny 
Toye from Clones, Co. Monaghan, now 88 years of age, gave this recipe to me. Granny Toye 
says that pan boxty may be eaten hot or cold and may be reheated. A tablespoon of fresh herbs 
provides a delicious, if untraditional, flavouring to the dish.

Ingredients: 
Serves 4
6 medium potatoes
a handful of white flour
salt
butter, for frying

Scrub the potatoes well, but don’t peel. Line a bowl with a cloth. Grate the potatoes into the 
cloth, then squeeze out the liquid into the bowl and allow it to sit for about 20 minutes until 
the starch settles. Set the potatoes aside.
Drain off the water and leave the starch in the bottom of the bowl. Add the grated potato,  
a handful of white flour and some salt.
Melt a nice bit of butter on a heavy iron pan and pour in the potato mixture. It should be 2-2,5 
cm(3/4-1in) thick. Cook on a medium heat. Let it brown nicely on one side before turning 
over and then on the other side, about 30 minutes in all, depending on the heat. It’s much 
better to cook it too slowly rather than too fast. It should be crisp and golden on the outside. 
Cut the boxty into four farls and serve.



Guinness, słynne ciemne piwo irlandzkie, jest warzone w Dublinie od 1759 r. Zajmuje szczególne miejsce 
w irlandzkim życiu. Współcześnie „żywność w płynie” jest coraz częściej stosowana do gotowania. 
Dodaje smaku duszonym potrawom, pomagając zmiękczyć mięso i nadając każdej potrawie swój chara-
kterystyczny słodowy posmak. Ten przepis daje wspaniały, dziarski gulasz, który jeszcze lepiej smakuje 
na drugi lub trzeci dzień.

Składniki: 
900 g (1lb) chudej wołowiny na gulasz 
3 łyżki oleju lub tłuszczu z pieczeni
2 łyżki mąki
Sól, świeżo zmielony pieprz i pierz cayenne
2 duże cebule (ok. 285g/10oz), grubo posiekane
1 duży ząbek czosnku, zmiażdżony (opcjonalnie)
2 łyżki koncentratu pomidorowego, rozpuszczonego w 4 łyżkach wody
300 ml (1/2 pinty) piwa Guinness
225 g (8 oz) marchwi, pokrojonej na kawałki, gałązka tymianku
Garnirunek: Siekana natka pietruszki

Oczyścić mięso z tłuszczu i chrząstek, pokroić w kostkę o boku ok. 5 cm (2 cale) i wrzucić 
do miski z 1 łyżką oleju. Przyprawić mąkę solą, świeżo zmielonym pieprzem i szczyptą 
lub dwiema pieprzu cayenne. Wrzucić mięso do tej mieszanki. Rozgrzać resztę oleju lub 
tłuszczu na szerokiej patelni na dużym ogniu. Zrumienić mięso ze wszystkich stron. Dodać 
na patelnię cebulę, zmiażdżony czosnek (ewentualnie) i koncentrat pomidorowy, przykryć 
i poddusić przez około 5 minut. Przenieść zawartość patelni do naczynia żaroodpornego, 
wlać na patelnię trochę piwa Guinness. Doprowadzić do wrzenia i zamieszać, aby rozpuścić 
skarmelizowane soki z mięsa. Zalać mięso resztą Guinnessa, dodać marchew i tymianek. 
Wymieszać, spróbować i w razie potrzeby dosolić. Przykryć naczynie żaroodporne i bardzo 
delikatnie gotować na wolnym ogniu do zmięknięcia mięsa - 2 do 3 godzin. Mięso można 
gotować na płycie kuchenki lub w piekarniku w temp. 150oC/300oF/gaz na 2. Spróbować  
i doprawić.Posypać obficie natką pietruszki i podawać z ziemniakami tłuczonymi ze szczy-
piorkiem, z ziemniakami puree z kapustą lub zwykłymi gotowanymi. 



Guinness, Ireland’s famous black stout, has been brewed in Dublin since 1759. It has a very special place 
in Irish life. Nowadays the ‘liquid food’ is used increasingly in cooking. It is a tasty addition to stews and 
casseroles, helping to tenderize the meat and imparting its distinctive malty flavor to any dish. This recipe 
makes a wonderful gutsy stew which tastes even better a day or two after it is made.

Ingredients: 
900 g (2 lb) lean stewing beel 
3 tablespoons oil or dripping
2 tablespoon flour
Salt, freshly ground pepper and cayenne
2 large onions (about 285g/10 oz), coarsely chopped
1 large garlic clove, crushed (optional)
2 tablespoons tomato puree, dissolved in 4 tablespoons water
300 ml (½ pint) Guinness
225 g (8 oz) carrots, cut into chunks sprig of thyme
Garnish: Chopped parsley

Trim the meat of any fat or gristle, cut into cubes of 5cm (2in) and toss them in a bowl with 
1 tablespoon oil. Season the flour with salt, freshly ground pepper and a pinch or two of cay-
enne. Toss the meat in this mixture.
Heat the remaining oil or dripping in a wide frying pan over a high heat. Brown the meat on 
all sides. Add the onions, crushed garlic (if using) and tomato puree to the pan, cover and 
cook gently for about 5 minutes. Transfer the contents of the pan to a casserole, and pour 
some of the Guinness into the frying pan. Bring to the boil and stir to dissolve the caramelized 
meat juices in the pan. Pour on to the meat with the remaining Guinness;  add the carrots and 
the thyme. Stir, taste, and add a little more salt if necessary. Cover with the lid of the casserole 
and simmer very gently until the meat is tender- 2 to 3 hours. The stew may be cooked on top 
of the stove or in a low oven at 150oC/300oF/gas mark 2. Taste and correct the seasoning.
Scatter with lots of chopped parsley and serve with Champ, Colcannon or plain boiled po-
tatoes. 



Takie szarlotki są w Irlandii tradycyjnymi słodyczami. W każdym domu robi się ją według innego prz-
episu i indywidualna technika jest od pokoleń przekazywana z matki na córkę. Pierwotnie pieczono ją 
w żeliwnym garnku na otwartym ogniu, a później w piekarniku na blachach cynowanych lub emalio-
wanych - znacznie lepszych niż szkło żaroodporne, ponieważ lepiej przewodzą ciepło i ciasto szybciej 
się piecze.

Składniki:
225 g (8 oz) mąki
¼ łyżeczki proszku do pieczenia
110 g (4 oz) masła
125 g (4,5 oz) cukru pudru
1 jajko, w miarę możliwości z wolnego wybiegu, roztrzepane 
50-120 ml (2-4fl oz) mleka, około
1-2 jabłka do pieczenia
2-3 goździki (opcjonalnie), roztrzepane jajko do posmarowania
Do podania: Cukier, bita śmietana
Forma okrągła do pieczenia ciasta o średnicy 24cm (9in) 

Przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia do miski. Rozetrzeć masło w palcach, aż jego struk-
tura będzie przypominać okruchy. Dodać 85g (3oz) cukru pudru, potem zrobić w środku 
dołek i wymieszać z jajkiem i taką ilością mleka, aby powstało miękkie ciasto. Podzielić na 
dwie części. Umieścić jedną połowę na posmarowanej tłuszczem blasze i rozciągnąć, aby 
ciasto przykryło blachę. Obrać jabłka, usunąć gniazda nasienne i pokroić. Umieścić je ra-
zem z goździkami (jeśli są stosowane) na cieście, przykryć pozostałym ciastem i dopasować 
na górze. (Łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo to „ciasto” jest bardzo miękkie, jak ciasto na 
bułeczki scone. Może zajść potrzeba połatania go, jeśli się przerwie. Ścisnąć boki razem 
i naciąć wierzch przez całą grubość. Posmarować roztrzepanym jajkiem i piec w średnio 
nagrzanym piekarniku (180oC/350oF) przez około 40 minut, lub aż się całe ciasto upiecze  
i zrumieni. Posypać cukrem pudrem i podawać na ciepło z cukrem i bitą śmietaną. 



Apple cakes like this one are the traditional sweet in Ireland. The recipe varies from house to house and 
the individual technique has been passed from mother to daughter for generations. It would originally 
have been baked in a bastible or pot beside an open fire and later in the oven or stove on lin or enamel 
plates- much better than ovenproof glass because the heat travels through and cooks the pastry base more 
readily.

Ingredients:
225 g (8 oz) plain flour
¼ teaspoon baking powder
110 g (4 oz) butter
125 g (4,5 oz) caster sugar
1 egg, free-range if possible, beaten 
50-120ml (2-4fl oz) milk, approx.
1-2 cooking apples
2-3 cloves(optional) beaten egg, to glaze
To serve: Sugar, Softly whipped cream
24 cm (9 in) ovenproof pie plate

Sift the flour and baking powder into a bowl. Rub in the butter with your fingertips until it 
resembles the texture of breadcrumbs. Add 85g (3oz) caster sugar, then make a well in the 
centre and mix together with the beaten egg and enough milk to form a soft dough. Divide 
in two. Put one half on to your greased ovenproof plate and pat it out to cover. Peel, core and 
chop up the apples. Place them on the dough with the cloves, if using, and sprinkle over the 
remaining pastry and fit it on top. (This is easier said than done as this ‘pastry’ is very soft like 
scone dough. You may need to do a bit of patchwork if it breaks.) Press the sides together and 
cut a slit through the lid. Brush with beaten egg and bake in a moderate oven (180oC/350oF/
gas mark 4) for about 40 minutes, or until cooked through and nicely browned. Dredge with 
caster sugar and serve warm with sugar and softly whipped cream. 



Zdejmij resztę tłuszczu kaczego z surowej tuszki, szczególnie z kawałków koło kupra 
wewnątrz tuszki. Pokrój drobno i włóż w brytfannie do lekko nagrzanego piekarnika o temp. 
110oC/225oF/ gaz na ¼. Tłuszcz będzie powoli topił się przez kilka godzin. Ogrzać jako 
dodatek do kaczki. 

Składniki:
1 kaczka z wolnego wybiegu, około 1,6 kg (4lb)
Sól i świeżo zmielony pieprz
Mus jabłkowy do podania

Nadzienie
50 g (2 oz) masła
85 g (3 oz) cebuli, posiekanej
100 g (3,5 oz) miąższu z białego chleba
1 łyżka drobno posiekanej szałwii

Wywar
Szyjka i podroby
1 marchew, pokrojona w plasterki
1 cebula, pokrojona w talarki
Mieszanka ziół
Mała łodyga selera naciowego
2 lub 3 ziarnka pieprzu

Włożyć szyjkę, żołądek, serce i nóżki do garnka z marchwią i cebulą. Dodać mieszankę ziół 
i łodygę selera. Zalać zimną wodą i dodać ziarnka pieprzu, ale nie solić. Powoli doprowadzić 
do wrzenia, odszumować i powoli gotować 2 do 3 godzin. W ten sposób uzyskasz pyszny 
wywar, który będzie stanowił bazę do sosu. Przez ten czas opalić kaczkę i przygotować 
farsz: stopić masło na wolnym ogniu, dodać cebulę i poddusić przez 5 do 10 minut, aż się 
zeszkli, ale nie zrumieni. Zdjąć z ognia i dodać miąższ chlebowy i szałwię. Przyprawić do 
smaku. Jeśli kaczka nie będzie od razu gotowana, pozostawić farsz do ostygnięcia. Kiedy 
farsz całkiem ostygnie, przyprawić wnętrze kaczki i nadziać. Piec w średnio nagrzanym piek-
arniku (180oC/350oF) gaz na 4, około 1,5 godziny. Kiedy kaczka będzie gotowa, przełożyć 
ją na półmisek i pozostaw, żeby odpoczęła, a w tym czasie przyrządzić sos. Zebrać tłuszcz 
z wywaru (trzymaj tłuszcz z kaczki do pieczonych lub smażonych ziemniaków). Odcedzić 
i dodać do soków w brytfannie, doprowadzić do wrzenia, skosztować i w razie potrzeby 
doprawić. Odcedzić sos do sosjerki i podawać kaczkę z musem jabłkowym.

Mus jabłkowy
Obrać jabłka, pokroić na ćwiartki i usunąć gniazda nasienne, pokroić kawałki na pół i włożyć 
do nierdzewnego lub żeliwnego garnka z cukrem i wodą. Przykryć i postawić na wolnym 
ogniu. Jak tylko jabłka się rozpadną, pomieszaj i skosztuj, czy są wystarczająco słodkie. 
Podawaj ciepłe. 



Removes the remainder of the duck fat from the raw carcass particularly the pieces near the 
tail end inside the carcass. Cut it into small pieces and put on a roasting tin in a cool oven at 
110oC/225oF/ gas mark ¼. The liquid fat will render out slowly over several hours. Warm as 
an accompaniment to the duck. 

Ingredients:
1 free-range duck, about 1.6 kg (4lb)
Salt and freshly ground pepper
Apple Sauce to serve

Stuffing
50g (2 oz) butter
85g (3 oz) onion, chopped
100g (3,5 oz) soft white breadcrumbs
1 tablespoon finely chopped sage

Stock
Neck and giblets
1 carrot, sliced
1 onion, sliced
Bouquet garni
Small celery stalk
2 or 3 peppercorns

Put the neck, gizzard, heart and feet into a saucepan with the carrot and onion. Add the bou-
quet garni and celery stalk. Cover with cold water and add peppercorns, but not salt. Bring 
slowly to the oil, skim and simmer for 2 to 3 hours. This will  make a delicious broth which 
will be the basis of the gravy. Meanwhile, singe the duck and make the stuffing: melt the but-
ter on a gentle heat, add the onion and sweat for 5 to 10 minutes until soft but not coloured. 
Remove from the heat and add the breadcrumbs and sage. Season to taste. Unless you are 
cooking the duck immediately, allow to get cold. When the stuffing is quite cold, season the 
cavity of the duck and stuff. Roast in a moderate oven, 180oC/350oF/ gas mark 4, for about 1,5 
hours. When the duck is cooked, remove to a serving dish and allow to rest while you make 
the gravy. Skim the fat from the broth (keep the duck fat for roast or fried potatoes). Strain 
and add to the juices in the roasting pan, bring to the boil, taste and season if necessary. Strain 
the gravy into a sauceboat and accompany the duck with Apple Sauce.

APPLE SAUCE
Peel, quarter and core the apples, cut the pieces into two and put in a stainless steel or cast 
iron saucepan, with sugar and water. Cover and put over a low heat. As soon as the apple has 
broken down, stir and taste for sweetness. Serve warm.



To była jedna z naszych ulubionych potraw, jeszcze bardziej spieszyliśmy ze szkoły do domu 
na obiad, gdy wiedzieliśmy, że mama będzie gotować pudding z dżemu na parze.

Składniki: 
110 g (4 oz) masła, o temperaturze pokojowej
110 g (4 oz) cukru pudru
2 jajka
170 g (6 oz) białej mąki 
½ łyżeczki proszku do pieczenia
Około 1 łyżki mleka lub wody
3 lub 4 łyżki domowego dżemu malinowego

Sos malinowy
4- 6 łyżek domowego dżemu malinowego
Skórka i sok z pół cytryny
150 ml (1/4 pinty) wody 
Cukier, do smaku.
Forma puddingowa o średnicy 12,5 cm (5 cali) 

Utrzeć masło, dodać cukier puder i ubijać, aż do osiągnięcia białego koloru i kremowej kon-
systencji. Roztrzepać jajka z olejkiem waniliowym i ubijać, powoli, do uzyskania kremowej 
masy. Wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i w razie potrzeby dodać trochę mleka lub 
wody, aby uzyskać konsystencję płynną. Posmarować formę tłuszczem. Rozsmarować dżem 
malinowy na dnie i bokach formy. Ostrożnie włożyć łyżką ciasto do formy. Przykryć pliso-
wanym pergaminem, mocno zawiązać i gotować pudding na parze przez około 1,5 godzi-
ny. W tym czasie przygotować sos malinowy. Podgrzać dżem z wodą, dodać skórkę i sok  
z cytryny i posłodzić w razie potrzeby. Obrócić pudding na gorący talerz i podawać z sosem 
malinowym i bitą śmietaną. 



This was one of our favourites, we raced home from school for lunch even faster when we 
knew Mummy was cooking a steamed jam pudding.

Ingredients: 
110 g (4 oz) butter, at room temperature
110 g (4 oz) caster sugar
2 eggs
170 g (6 oz) plain white flour 
½ teaspoon baking powder
About 1 tablespoon milk or water
3 or 4 tablespoons homemade raspberry jam

Raspberry Jam Sauce
4-6 tablespoons homemade raspberry jam
Rind and juice od ½ lemon
150 ml (1/4 pint) water 
Sugar, to taste
12.5 cm (5 in) pudding bowl

Cream the butter, add the caster sugar and beat until white and creamy. Whisk the eggs with 
the vanilla essence and beat, a little at a time, into the creamed mixture. Stir in the flour and 
baking powder and add a little milk or water if necessary to make a dropping consistency. 
Grease your pudding bowl. Spread raspberry jam over the bottom and sides. Carefully spoon 
the cake mixture into the bowl. Cover with pleated greaseproof paper, tied on firmly, and 
steam the pudding for about 1,5 hours. Meanwhile, make the raspberry jam sauce. Heat the 
jam with the water, add the lemon rind and juice and sweeten with a little extra sugar if nec-
essary. Turn the pudding on to a hot dish and serve with the sauce and lots of softly whipped 
cream. 



Rzeżucha jest często wymieniana jako artykuł spożywczy w dwunastowiecznym manuskryp-
cie „Agallamh na Seanórach”. Legenda głosi, że to rzeżucha umożliwiła Św. Brendanowi 
dożycie sędziwego wieku 180 lat! W Zamku Birr w hrabstwie Offaly, Lord i Lady Rosse 
nadal serwują zupę z rzeżuchy zebranej z okolic Ściany Św. Brendana, tuż poniżej murów 
zamku. 

Składniki:
45 g (1,5 oz) masła
150 g (5 oz) ziemniaków, drobno pokrojonych
150 g (5 oz) cebuli, posiekanej
Sól i świeżo zmielony pieprz
600 ml (1 pinta) wody lub domowego wywaru drobiowego
600 ml (1 pinta) pełnotłustego mleka
225 g (8 oz) posiekanej rzeżuchy (wyjąć grube łodygi)

Stopić masło w rondlu o grubym dnie. Kiedy się spieni, dodać ziemniaki i cebulę, mieszać 
wstrząsając garnkiem, aż pokryje je masło. Oprószyć solą i świeżo zmielonym pieprzem. 
Przykryć i poddusić na wolnym ogniu przez 10 minut. Podgrzać wodę lub wywar i dodać 
do rondla. Doprowadzić do wrzenia i gotować do miękkości ziemniaków i cebuli. Dodać 
rzeżuchę i gotować bez przykrycia przez około 4 do 5 minut, aż rzeżucha się ugotuje. Będzie 
smakować delikatnie i miękko. Nie gotować za długo, gdyż zupa utraci swój świeży zielony 
kolor. Przetrzeć zupę w mikserze lub malakserze. Skosztować i w razie potrzeby dodać soli 
i pieprzu. 



Watercress is frequently mentioned as a foodstuff in the 12th century manuscript Agallamh 
na Seanórach. Legend has it that it was watercress that enabled St Brendan to live to the ripe 
old age of 180! In Birr Castle in Co. Offaly, Lord and Lady Rosse still serve a soup of water-
cress gathered from around St Brendan’s Well, just below the castle walls. 

Ingredients:
45 g (1,5 oz) butter
150 g (5 oz) potatoes, chopped
150 g (5 oz) onion, chopped
Salt and freshly ground pepper
600 ml (1 pint) water or homemade chicken stock
600 ml (1 pint) creamy milk
225 g (8 oz) chopped watercress (remove the coarse stalks)

Melt butter in a heavy- bottomed saucepan. When it foams, add the potatoes and onions and 
toss until well coated. Sprinkle with salt and freshly ground pepper. Cover and sweat on a 
gentle heat for 10 minutes. Heat the water or stock and add to the pan. Bring to the boil and 
cook until the potatoes and onions are soft. Add the watercress and boil with the lid off for 
approximately 4 to 5 minutes until the watercress is cooked. It will taste soft and tender. Do 
not overcook or the soup will lose its fresh green colour. Puree the soup in a liquidizer or food 
processor. Taste and add a little more salt and pepper if necessary. 



Ciepły i przyjemny zapach brązowego chleba sodowego czekającego w kuchni witał i żywił 
niezliczone pokolenia Irlandczyków po dniu ciężkiej pracy w polu i na torfowiskach. To 
typowy irlandzki chleb. Okazjonalnie dodajemy garstkę drobno zmielonej mąki owsia-
nej, 1 jajko lub 1 oz (30 g) masła, aby zrobić bogatsze ciasto na chleb sodowy. Irlandzkie 
pełnoziarniste mąki są grubo mielone i orzechowe, z bogatym smakiem pszenicznym. Różne 
tekstury dają różne rodzaje chleba. 

Składniki na 2 bochenki:
560 g (1 ¼ chleba) mąki razowej 
560 g (1 ¼ chleba) białej mąki
2 płaskie łyżeczki soli
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej
750 - 900 ml (1 ¼ - 1 ½ pinty) kwaśnego mleka lub maślanki

Najpierw nagrzać piekarnik do 230oC/450oF) gaz na 8. Wymieszać suche składniki w dużej 
misce. Zrobić w środku dołek i wlać jednym rzutem większą część kwaśnego mleka lub 
maślanki. Zaczynając od środka, mieszać ręcznie i w razie potrzeby dodawać więcej mleka. 
Ciasto powinno być miękkie, ale nie powinno się lepić. Wywrócić na posypaną mąką stolnicę 
i wyrabiać lekko, tylko tyle, aby uzyskać okrągły kształt. Lekko spłaszczyć na głębokość 
około 5 cm (2 cale). Położyć na oprószoną mąką blachę do pieczenia. Naciąć głęboko na 
krzyż i piec w gorącym piekarniku przez 15-20 minut, potem zmniejszyć ogień do 200oC/
400oF/gaz na 6 na około 20-25 minut, lub aż chleb będzie upieczony i po stuknięciu będzie 
wydawał głuchy dźwięk. Ochłodzić na drucianym stojaku. 



The warm and comforting smell of brown soda bread wafting from the kitchen has cheered 
and nourished countless generations of Irish people after a hard day’s work in the fields and 
bogs. It is the quintessential Irish bread. Occasionally we add a small fist of fine stoneground 
oatmeal, 1 egg or 1oz (30g) butter to make a richer soda bread dough. Irish wholemeal flours 
are coarse and nutty with a rich wheaten flavor. The various textures will produce different 
types of bread. 

Ingredients for 2 loaves:
560 g (1 ¼ lb) brown wholemeal flour 
560 g (1 ¼ lb) plain white flour
2 rounded teaspoons salt
2 rounded teaspoons bread soda
750-900 ml (1 ¼ - 1 ½ pints) sour milk or buttermilk

First preheat the oven to 230oC/450oF/ gas mark 8. Mix the dry ingredients together in  
a large bowl. Make a well in the centre and add most of the sour milk or buttermilk all in one 
go. Working from the centre, mix with your hand and add more milk in necessary. The dough 
should be soft but not sticky. Turn out on to a floured board and knead lightly, just enough to 
shape into a round. Flatten slightly to about 5cm(2in) deep. Put on to a floured baking sheet. 
Mark with a deep cross and bake in the hot oven for 15-20 minutes, then reduce the heat to 
200oC/400oF/ gas mark 6 for about 20-25 minutes, or until the bread is cooked and sounds 
hollow when tapped. Cool on a wire rack. 






