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 Stary przepis 
 

          

Pewnego dnia wraz z moją mamą robiłam porządki w piwnicy.  

Gdy przeglądałam stare półki, zauważyłam wielką księgę. Przetarłam 

ją z kurzu i doszłam do wniosku , że to książka kucharska. Zapytałam  

mamy czy to jej własność, ale ona zaprzeczyła. Otworzyłam księgę                   

i dostrzegłam podpis mojej prababci, którą kojarzę tylko ze zdjęć. 

Wraz z mamą byłyśmy bardzo podekscytowane, że znalazłyśmy taką 

pamiątkę po babci. Gdy ją przeglądałam, zauważyłam stary przepis  

na placki ziemniaczane. Naszła mnie na nie ochota , więc poprosiłam 

mamę o pomoc. Oczywiście zgodziła się bez wahania.  

Na początku musiałam kupić potrzebne składniki czyli 

ziemniaki, cebulę , jajka, przyprawy , gałkę muszkatołową, sól, mąkę. 

Założyłyśmy fartuchy   i zaczęłyśmy przyrządzanie placków.  Mama 

obierała ziemniaki , a ja tarłam je na tarce. Bardzo chciałam odsączyć 

masę przez sito. Kiedy tarłam cebulę, łzy lały mi się po policzkach. 

Później do ziemniaków dodałyśmy  przyprawy, gałkę muszkatołową   

i porządnie wymieszałyśmy.  Dosypałyśmy jeszcze mąkę. Było przy 

tym dużo zabawy, bo pękła nam torebka, byłyśmy później całe białe. 

Mama rozgrzała na patelni olej i nałożyła masę łyżką. Musiałyśmy 

być bardzo ostrożne, aby nie sparzyć się gorącym tłuszczem. W końcu 

skończyłyśmy. Ułożyliśmy placki na półmisku i polałyśmy kwaśną 

śmietaną i posypałyśmy cukrem 

pudrem. Zaprosiłyśmy na obiad 

rodzinę.   

Placki ziemniaczane wyszły 

wyśmienicie. Babcia i dziadek 

powiedzieli, że poczuli się jak    

w rodzinnym domu pięćdziesiąt 

lat temu.  

Magdalena Walczak klasa VI c 



Smakowity temat 
 

Na lekcji języka polskiego pani poprosiła nas o napisanie pracy 

na temat tradycyjnej potrawy przygotowywanej w naszym domu. 

Długo zastanawiałam się nad tym, jakie danie przyrządza się w moim 

domu od pokoleń. Z pomocą przyszła mi babcia, która przypomniała 

mi, że na wszystkie uroczystości rodzinne przygotowuje pieczoną 

kaczkę z jabłkami. Zapytałam ją o przepis, który  z chęcią mi podała.  

Składniki: 

- jedna kaczka (2 kg) 

- 60 dag ziemniaków 

- 60 dag jabłek ( złote lub szare renety, antonówki) 

- 1 łyżeczka smalcu 

- 2 łyżeczki majeranku  

- 4 ząbki czosnku 

- sól  

- pieprz 

- galaretka z borówki 

- kilka liści sałaty 

- gałązki natki pietruszki 

Sposób przygotowania: 

Kaczkę umyć, osuszyć, odciąć szyjkę i końce skrzydeł. Tuszkę 

natrzeć solą , pieprzem , majerankiem , rozgniecionym czosnkiem       

i odstawić w chłodne miejsce na jedną godzinę. Ziemniaki obrać, 

umyć i jeśli są duże przekroić na pół. Jabłka umyć, obrać, pokroić na 

ćwiartki lub ósemki, oczyścić z gwiazd nasiennych i posypać 

majerankiem. Kaczkę wypełnić luźno jabłkami, zaszyć, przełożyć do 

brytfanny, posmarować smalcem i obłożyć ziemniakami. Piec jedną 

godzinę 30 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury            

200-250° C i kilkakrotnie podlewać wytworzonym sosem. Po 

upieczeniu wyjąć jabłka, a kaczkę podzielić na porcje i ułożyć na 

półmisku, formując kształt tuszki. Kaczkę obłożyć jabłkami                 

i pieczonymi ziemniakami, przybrać dodatkowo jabłkami 

wypełnionymi galaretką z borówek, gałązkami natki pietruszki            

i liśćmi sałaty. 



W czasie rozmowy z babcią wszystko dokładnie spisałam,      

aby w pracy na język polski umieścić ten przepis. Wypracowanie 

napisałam w formie wywiadu z babcią. Pani od języka polskiego moja 

praca się bardzo podobała i dostałam piątkę. Byłam zadowolona,      

bo nauczycielka obiecała mi, że też spróbuje upiec kaczkę według 

przepisu mojej babci. 

 

 

Magdalena Więckowska klasa VI b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajemnica babcinej skrzynki 
 

Każdy marzy o jakiejś małej, wakacyjnej przygodzie. Pewna 

dziewczyna imieniem Agnieszka i chłopiec Michał przeżyli właśnie 

taką. Szczególnie Agnieszką bardzo to wstrząsnęło. Do teraz wraca 

myślami do tamtego zdarzenia. 

Opowieść zaczyna się w stolicy Polski, Warszawie. Dziewczyna 

zaprosiła do swojego domu Michała. Dziewczynę dręczył mały 

problem, chciała się zwierzyć z niego koledze. Zawsze, kiedy mu coś 

opowiadała, czuła, że jest jej lżej na sercu. 

Sytuacja dotyczyła tym razem  strychu. A co tam mogło się 

znaleźć oprócz starych zabawek, jakiś 

szpargałów i zwykłego kurzu? Właśnie 

tam została ukryta „skrzynka”. Co w niej 

było? To dziewczyna chciała sprawdzić.  

Każdy się spyta:                            

Po co przeszukiwać jakąś skrzynkę? 

Również zada pytanie: Co w niej może 

być, skoro dziewczyna chce ją znaleźć? 

Otóż, ów przedmiot został podarowany Agnieszce przy jej 

narodzinach przez babcię, niezwykle tajemniczą osobę. To miał być 

taki prezent pożegnalny, ponieważ staruszka wylatywała na kilka lat 

do Egiptu pracować jako archeolog. 

Wiele godzin chłopiec i dziewczyna obstawiali,                         

co w  „tajemniczej skrzynce” może się znajdować. Michał mówił,     

że na pewno bardzo dużo pieniędzy lub biżuteria, a Agnieszka 

myślała o jakichś zapiskach lub dzienniczku babci, z którego mogłaby 

ja bardziej poznać 

Postanowili, że aby się czegoś dowiedzieć, trzeba po prostu 

poszukać „skrzynki”. Chłopiec bardzo lubił przygody, a ponieważ był 

„w gorącej wodzie kąpany” od razu, bez zastanowienia pobiegł,        

na strych. Agnieszka próbowała go zatrzymać, ale on się jej wyrwał         

i prędko otworzył drzwi. 

Za nimi było ciemno, od razu poczuli zapach duszącego kurzu. 

Chłopiec zapalił światło. 



Na strychu nikogo nie było, kartony pokryte grupą warstwą 

szarego pyłu walały się po podłodze. Zaczęli szukać „tajemniczej 

skrzynki”. 

  Agnieszka z opisu mamy pamiętała, że przedmiot był mały, 

drewniany ze srebrną kłódką, ale nie można było jej zamknąć na 

klucz.  

Po kilku godzinach znaleźli to, czego 

szukali. Skrzyneczka leżała niewinnie 

między dwoma pudłami ze starymi 

futrami. 

Podekscytowani zobaczyli, co 

skrywa ów przedmiot. Ku ich zdziwieniu 

był on wypełniony pogniecionymi kartkami papieru, tylko na dnie 

pozostały trzy banknoty, którymi w tych czasach nie można było już 

płacić.  

Agnieszka wzięła jedną karteczkę do ręki i przeczytała na głos: 

,,Przepis na staropolski bigos o miedzianym kolorze’’. Następne też 

zawierały przepis na jakąś polską potrawę. 

Dzieci wzięły „skrzynkę” do pokoju Agnieszki i tam zaczęły 

dokładniej badać zawartość. Znalazły tam aż sto pięćdziesiąt trzy 

przepisy oraz dwa zdjęcia. 

Agnieszka powiedziała, że na zdjęciach na pewno jest jej babcia 

i nie przestawała ich oglądać. Dziewczyna pierwszy raz ją zobaczyła, 

było to dla niej niezwykłe przeżycie. 

Po chwili dzieci wpadły na pewien pomysł. Dlaczego nie 

spróbować jednego z babcinych przepisów? Czemu nie zrobić 

rodzicom Agnieszki niespodzianki, a przy okazji  wypytać ich            

o tę dziwną osobę. Był jeszcze ranek, więc mieli dość dużo czasu.    

Po namyśle ,,na pierwszy ogień’’ 

poszedł „Rajski Mazurek polski”.  

Zaraz zaczęli przygotowania. 

Lista składników obejmowała: jajka, 

cukier, mąkę, masło, orzechy, cukier 

puder, zapach waniliowy. 

Jeszcze raz sprawdzili, czy są 

gotowi do zrobienia ciasta i zaczęli. 

Na początku ubili na puch żółtka i cukier, dodali po troszku, małymi 

porcjami lekko rozmiękczone masło i mąkę siejąc przez sito.          



Gdy wszystko się połączyło, dodali orzechy. Wspólnie wyrobili całość 

na jednolite, gładkie ciasto. Blachę wyłożyli aluminiową folią, 

rozłożyli ciasto i wyrównali powierzchnię.  

Następnym punktem było ubicie białek na sztywną pianę             

i dodawanie stopniowo cukru pudru. Pokryli panią równomiernie 

ciasto, na powierzchni rozłożyli połówki orzechów. Wstawili do 

nagrzanego na około 150 stopni Celsjusza piekarnika i piekli przez 

około pięćdziesiąt minut. Uważali przy tym, aby ich mazurek nie 

zarumienił się zbyt mocno. 

Kiedy skończyli, odetchnęli z ulgą.        

Gdy rodzice dziewczyny przyszli do domu,      

nie wiedzieli nic o niespodziance. Agnieszka 

zaprosiła chłopca na obiad. Po posiłku dzieci 

podały na deser ciasto i wywołało to wielkie 

zaskoczenie.  

Szczególnie mama dziewczyny była 

zdziwiona, ponieważ uważała, że sztuką było 

zrobić takiego mazurka jak u niej w domu.  

Dzieci zaczęły rozmawiać o babci                

i „tajemniczej skrzynce”. Rodzice chętnie odpowiadali na ich pytania. 

Tamtego popołudnia dziewczyna dowiedziała się wiele o swojej 

rodzinie, a szczególnie  o życiu staruszki.  

Tamten dzień Agnieszka zapamiętała na długo. Wtedy otrzymała 

też informację, że babcia przyjedzie na stałe do Polski. Dziewczyna 

bardzo się z tego powodu cieszyła, ale żałowała, że dopiero teraz ją 

pozna. Jednak ona i jej przyjaciel byli z siebie dumni, bo odkryli 

tajemnicę i wzbogacili się o nowe, kulinarne doświadczenie. Tamten 

dzień wakacji był niezwykle ekscytujący i tajemniczy! 

  

Magdalena Toborowicz klasa VI c 

                                                                                              

 

                                                                                          

 



Rodzinna potrawa 
 

Od kiedy pamiętam na specjalne okazje u nas w rodzinie robiona 

jest sałatka z tuńczykiem. Osoba, która najlepiej przygotowuje tę 

potrawę to moja babcia Bożena.                                                                                                                     

Postanowiłam zapytać ją o to.  

-Babciu, chciałabym porozmawiać o twojej słynnej sałatce                  

z tuńczykiem. 

-Oczywiście!!! Co chciałaś wiedzieć? 

-Dlaczego akurat ta potrawa jest taka słynna w naszej rodzinie? 

-Moja mama od wielu lat robiła tę potrawę na szczególne okazje. 

Bardzo mi smakowała. Nie była trudna w  przygotowaniu, dlatego 

postanowiłam kontynuować tradycję rodzinną. 

-Jakie są najpotrzebniejsze składniki? 

- Do sałatki potrzebny jest oczywiście tuńczyk. Do tego dodajemy 

ugotowane na twarde jajko, pokrojoną w kostkę cebulę i starty ser 

żółty. 

- W jaki sposób robisz tę sałatkę? 

-Kupuję tuńczyka w sosie własnym, wykładam go na spód miseczki, 

następnie ugotowane jajka na twardo(same białka) ścieram na grubym 

tarle - to jest druga warstwa. Następnie ścieram ser żółty na grubym 

tarle i wykładam na jajka. Dodaję pokrojoną w kostkę cebulę               



i polewam majonezem. Na wierzch sałatki kładę starte na drobnym 

tarle żółtka jajek. 

-W jaki sposób serwujesz tę potrawę? 

-Musi to być jakaś wyjątkowa okazja. Podaję ją zwyczajnie                 

w kolorowej miseczce przeznaczonej specjalnie na sałatki. 

- Babciu ! Nauczysz mnie robić tę potrawę? 

- Dzisiaj są moje urodziny. To chyba dobra okazja, by zrobić sałatkę. 

Obserwuj moją pracę, pomożesz mi przyszykować wszystkie 

składniki. 

-Dobrze. Postaram się wszystko zrobić według twoich wskazówek . 

To będzie mój prezent dla Ciebie! 

-Super! 

Po zrobieniu sałatki i przygotowaniu innych potraw zasiedliśmy 

do stołu. Wszyscy cieszyli się, że mogą zasmakować naszej rodzinnej 

potrawy, którą przygotowałam razem z babcią. 

       

 Magdalena Walczak klasa VI c 

Domowy jadłospis 
 

Pewnego razu moja mama spytała  mnie, jakie zupy najbardziej 

lubię. Odpowiedziałam, że jest to pomidorowa, grzybowa i rosół. 

-Czemu tobie tak smakują? –zapytała. 

-Bardzo lubię pomidory i grzyby. Do rosołu  się przyzwyczaiłam.                                                                       

Mama krzątając się po kuchni zapytała czy ryby na parze                     

z warzywami są dobre i możemy je wprowadzić do domowego 

jadłospisu. 

-Dorsz przygotowany         

w parowarze nie jest zły. 

Jednak najbardziej smakują 

mi warzywa.  

-Lubisz jeszcze jakieś inne 

dania? 



-Bardzo lubię pierogi, które tak 

dobrze robisz.                                 

W lato lubię jeść jajko sadzone         

z ziemniakami i kefirem.                  

Nie pogardzę też grillowaną 

piersią z kurczaka i warzywami 

oraz ryżem z innymi 

kawałkami mięsa  i sosem 

pomidorowym.  

- Wolisz potrawy smażone 

na oleju czy oliwie z oliwek? 

-Jedzenie robione na oliwie 

nie ocieka tłuszczem i 

mówiłaś mi, że jest 

zdrowsze. 

 

 

Dziwiłam się, że mama tak długo pyta mnie o różne dania. 

Czyżby nie była pewna, że te potrawy, które wymieniłam są moimi 

ulubionymi? Rozmowa pociągnęła się dalej… 

-Co uważasz o tych daniach, o których mówiłaś? Czy niektóre nie są 

za słone, za słodkie albo za tłuste. 

- Mamo, przecież wiesz, że to co gotujesz jest dla mnie najlepsze! 

Wszystko mi bardzo smakuje. Uważam, że potrawy, które 

wymieniłam, to dania, które są najciekawszymi przygotowywanymi  

w moim domu. 

Mama powiedziała, że mam rację i że podziela moje zdanie. 

Potrawy, o których prowadziłyśmy rozmowę, były moimi ulubionymi 

potrawami i uważam, że są takim małym znakiem rozpoznawczym 

naszego domu. 

      Magdalena Toborowicz klasa VI  c 

 

 

 



Bigos mojej mamy 
 

Pewnego zimowego dnia skończyliśmy wcześniej lekcje.           

Z koleżanką Ulą postanowiłyśmy pójść do mnie na herbatę. W domu 

nikogo nie było. Byłyśmy strasznie zmarznięte. Zrobiłam herbatę         

i poszłyśmy do mojego pokoju. Zajęłyśmy się lekcjami.  

 Nagle poczułyśmy smakowity zapach. Po chwili do pokoju 

weszła moja mama z tacą. Przyniosła nam bigos. Moja mama robi 

najlepszy bigos. Uli bardzo 

smakowało to danie               

i poprosiła o przepis. Mama 

wyciągnęła starą książkę 

kucharską i zaczęła 

dyktować.  

Składniki: 3 kg kapusty 

kiszonej,  30 dag kiełbasy,  

30dag karczku, 30dag łopatki 

wieprzowej, 20dag boczku 

surowego, wędzonego, 10dag suszonych grzybów, 2 duże cebule, 

przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy. 

Sposób przyrządzenia; kapustę zagotować i odlać wodę, żeby nie była 

bardzo kwaśna, następnie dolać zimnej wody i zagotować. Mięso         

i kiełbasę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju, dodać do kapusty. 

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, podsmażyć i  dołożyć do kapusty. 

Grzyby dobrze opłukać i dodać do kapusty. Na koniec przyprawić, 

dobrze wymieszać i zostawić na wolnym ogniu, od czasu do czasu 

miesząc. Na noc zostawić w chłodnym miejscu i na drugi dzień 

gotować mieszając. Podawać z pieczywem.  

Ula pilnie notowała. Postanowiła, że spróbuje ugotować bigos w 

sobotę. Mama bardzo lubi Ulę i zdradziła jej sekret udanego bigosu. 

Kapusta musi być bardzo dobra. Moi rodzice jesienią sami kiszą 

kapustę w dużej beczce. Jest przy tym dużo fajnej zabawy, a zimą 

mamy najlepszą kapustę. 

Ula dostała odpowiednią porcję kapusty, zabrała przepis i poszła 

do domu..  

Aleksandra Szlama klasa VI c 



Jak pieczemy chleb? 

- wywiad z nauczycielem 

przyrody. 
 

Dwie uczennice klasy VI c- Magda i Ola, często obserwowały na 

przerwach panią uczącą przyrody. Pewnego dnia zdobyły się na 

odwagę i postanowiły przeprowadzić z panią wywiad, aby zaspokoić 

swoją ciekawość.  

Magda i Ola: Zauważyłyśmy na przerwie, że ma Pani zawsze 

przygotowane bardzo smacznie wyglądające kanapki. Jaki chleb Pani 

kupuje? 

Nauczycielka: Staram się nie kupować chleba, ponieważ piekę go 

sama. 

Magda i Ola: Od jakiego czasu piecze Pani chleb? 

Nauczycielka: Od kilku lat. 

Magda i Ola: Czy wypieka Pani tylko jeden rodzaj chleba? Czy 

każdy ma taki sam smak?                                                                                                              

Nauczycielka: Jest to chleb pszenno- żytni, który piekę z różnymi 

dodatkami: sezamem, słonecznikiem, suszonymi śliwkami. 



Magda i Ola: Czy może Pani nam opowiedzieć jak to się robi? 

Nauczycielka: Jest to chleb pieczony na zakwasie, który należy wziąć 

od zaprzyjaźnionej osoby. Wieczorem do tego zakwasu dodaję 

szklankę żytniej mąki i szklankę wody i mieszam w dużej misce. 

Rano zgodnie z przepisem dodaję drożdże, wodę sól, mąkę i dowolne 

dodatki. Wkładam do piekarnika i piekę około godziny.  

Magda i Ola: Czy na upieczenie chleba trzeba mieć specjalne 

foremki? 

Nauczycielka: Pieczenie tego rodzaju chleba nie wymaga posiadania 

specjalnych foremek. Piecze się go na foremkach do ciasta. 

Magda i Ola: Czy piecze Pani chleb w kuchni gazowej czy 

elektrycznej? 

Nauczycielka: Chleb piekę w kuchni elektrycznej. 

Magda i Ola: Jak często Pani piecze ten chleb i w jakiej ilości? 

Nauczycielka: Piekę go raz na tydzień w sobotę, bo mam wtedy dużo 

czasu. Najczęściej są to 2 lub 3 wąskie blaszki, ponieważ ten chleb 

długo jest świeży i można go jeść przez cały tydzień. 

Magda i Ola: Co domownicy sądzą o smaku tego chleba? 

Nauczycielka: Wszystkim chleb bardzo smakuje i nie chcą jeść 

żadnego innego. 

Magda i Ola: Dziękujemy Pani za miłą rozmowę i wspaniałą 

recepturę. Spróbujemy też upiec chleb w domu i podzielimy się 

naszymi wrażeniami. 

 

Aleksandra Szlama i Magdalena Walczak             

klasa VI c 

 

 

 



Słodka niespodzianka 
 

To był ciepły, wiosenny dzień, sobota. Rodziców nie było         

w domu. Postanowiłem zrobić im niespodziankę. Po wielu godzinach 

poszukiwań odnalazłem zeszyt z przepisami kulinarnymi. 

Otworzyłem go i przeglądając  trafiłem na przepis „ Piernik bez 

miodu” . Bardzo lubię to ciasto, więc od razu zabrałem się do pracy. 

Nie wiedziałem, że pieczenie ciast jest takie trudne. Postawiłem na 

stole najpotrzebniejsze składniki: mąkę, cukier, mleko, jajka, kakao. 

Wyjąłem robota kuchennego, wsypałem do miski wszystkie składniki 

w odpowiednich ilościach i dokładnie je wymieszałem. Nastawiłem 

piekarnik na 180° Celsjusza. Ciasto przełożyłem do formy i kiedy 

piekarnik był już nagrzany, wstawiłem do niego formę z ciastem. 

Pozostało już tylko czekać 45 minut  na efekt mojej ciężkiej pracy. 

Zadzwonił dzwonek do drzwi , rodzice wrócili. 

-Co tak pięknie pachnie? – zapytała mama. 

- Przygotowałem dla was niespodziankę.- odpowiedziałem. 

Mama weszła do kuchni i zobaczyła, że w piekarniku piecze się 

ciasto. 

-Och! Jak pięknie wyrosło! – powiedziała. 

-Po kilku minutach wyciągnąłem ciasto z piekarnika. Polałem            

je czekoladą i posypałem wiórkami kokosowymi. Wyglądało 

rewelacyjnie. Wszyscy byli zachwyceni. To było moje pierwsze 

ciasto, które przygotowałem samodzielnie. 
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Świąteczny przepis 
   
  

Zawiercie, 28.05.12r. 

 

                                                       

                                                 Cześć Julka! 

 

     W ostatnim liście prosiłaś mnie o ciekawy przepis na jakąś potrawę 

z mojego regionu. Babcia zdradziła mi go kilka dni temu.  

     Pomyślałam, że zbliża się Wielkanoc, więc żurek świąteczny jest 

interesującą propozycją. Nie jest trudny do ugotowania, więc              

z pewnością dasz sobie radę. 

     Żur to zupa, która jest przyrządzana na bazie zakwasu z mąki 

razowej żytniej. Znana jest ze swojego charakterystycznego kwaśnego 

smaku. 

     Często jest przygotowywana z wywaru z kości, jarzyn z dodatkiem 

suszonych grzybów. Zwykle zostaje zabielana śmietaną lub mlekiem. 

Wielu ludzi uważa, że najlepszy żurek to taki, który gotuje się             

z wędzonym boczkiem lub kiełbasą. 

     Aby dobrze przygotować tą potrawę musisz przygotować 60 dag 

surowej, białej kiełbasy, liść laurowy, trochę pieprzu, kilka ziaren 

ziela angielskiego, dwa ząbki czosnku, kapelusz suszonego grzybka, 

dwie szklanki zakwasu na żur, majeranek, odrobinę soli oraz cztery 

jajka ugotowane na twardo.  



     Gdy już przygotujesz wszystkie potrzebne składniki, musisz ułożyć 

kiełbasę na spodzie rondla i zalać ją sześcioma szklankami. Następnie 

dodaj przyprawy, grzybka, ząbki czosnku i wstaw na mały ogień. 

Kiedy woda zacznie się już lekko gotować, gotuj jeszcze przez 

piętnaście minut. Potem wyjmij kiełbasę na wygrzany talerz, odcedź 

wywar i doprowadź do zagotowania. 

      Połącz z zakwasem, ciągle mieszając, zagotuj, a potem trzymaj na 

ogniu przez kilka minut. Jeśli żur jest za mało kwaskowy,  powinnaś 

dolać dodatkową ilość zakwasu, aż do uzyskania przez zupę 

odpowiedniego smaku. Pod koniec dopraw majerankiem, dodaj 

pokrojoną w prążki kiełbasę, cząstki ugotowanych na twardo jajek 

oraz posiekany grzybek. Kiedy zajdzie taka potrzeba dosyp 

odpowiednią ilość soli i pieprzu, a następnie dokładnie wymieszaj. 

Następnie zupę trzymaj w cieple przez około trzydzieści minut. 

      Cieszę się, że mogłam 

przekazać Ci przepis na tę 

potrawę. Myślę, że jak    

w Wielkanoc ugotujesz tę 

zupę, zrobisz 

niespodziankę wszystkim. 

Ugotowanie żurku nie jest 

takie trudne, więc jestem 

pewna, że Ci się uda. 

Przepis podała mi moja 

babcia, a ona robi pyszny 

i doskonały w smaku żurek. 

      Jeśli chciałabyś albo potrzebowała przepisy na jakieś staropolskie 

lub polskie potrawy,  to po prostu napisz. Chętnie się nimi z Tobą 

podzielę. 

      Jak się miewasz? Jak spędziłaś ferie? Masz już pomysł na 

spędzenie wakacji? Mogłabyś przesłać mi jakiś przepis na potrawę 

popularną w Twoim regionie? Bardzo Cię proszę. 

                                                                                                            

Pozdrawiam,                                                                                 

Magdalena Toborowicz   

 

 

 



Wycieczka do Pszczyny 

 
         Nadszedł weekend . Wraz z mamą , tatą i siostrą Olą wybraliśmy               

się na wycieczkę do Pszczyny , aby pozwiedzać pałac.  

         Dotarliśmy i trafiliśmy na bardzo miłego przewodnika. 

Oprowadzał nas    po całym zamku , opowiadał jego historię. 

Spędziliśmy tam chyba dwie godziny. Byliśmy bardzo głodni , więc 

postanowiliśmy pójść do restauracji , aby coś zjeść. Gdy byliśmy już 

na miejscu zauważyliśmy parę , która je smakowicie wyglądające 

kluski śląskie. Postanowiliśmy je zamówić . Okazały się być bardzo 

dobrym jedzeniem. Wszyscy zamówiliśmy sobie jeszcze dokładkę.   

W końcu musieliśmy wracać do domu. Młodsza siostra spytała się 

mamy czy zrobi takie kluski w domu. Mama nie wiedziała co 

odpowiedzieć , bo nie umiała zrobić takiej dobrej potrawy,                  

a nie chciała rozsmucić Oli. Wpadła na pomysł , aby zapytać się szefa 

kuchni , czy mógłby podzielić się z nią tym przepisem  na przepyszne 

kluski.  

Zawołała pana i spytała: 

- Przepraszam bardzo! Te kluski śląskie były przepyszne, czy mógłby 

Pan podzielić się ze mną przepisem ? 

- Nie wiem . Ten przepis jest bardzo ważny . Nikomu go jeszcze nie 

przekazałem. Bardzo dużo klientów przychodzi do mnie ze względu 

na tą potrawę , bo nikt nie robi innej , a ja nie chcę nikomu jej dawać, 



bo może ktoś zrobi jeszcze lepsze od moich – odpowiedział szef 

kuchni. 

- Bardzo proszę. Ja nie mam żadnej restauracji . Po prostu mojej 

córeczce bardzo posmakowały i chciałam jej zrobić przyjemność 

przygotowując tą potrawę. 

- No dobrze , ale podzielę się z panią podstawowym przepisem .     

Nie będę zdradzał reszty , wypróbowanych przeze mnie składników, 

dobrze? 

- Oczywiście , bardzo się cieszę. Niech pan dyktuje, ja zapiszę           

w notesie. 

- Na początek powiem pani kilka słów na temat potrawy. Kluski 

śląskie to rodzaj klusek przygotowywanych z ziemniaków 

połączonych z mąką ziemniaczaną. Kluski formuję się w kulkę           

z wgłębieniem , gotuje się w osolonej , gorącej wodzie. Podaje się     

je jako dodatek do mięs , najczęściej polane sosem  lub jako danie 

główne. 

- A gdzie popularne są te kluski ?  

- Są znane na Dolnym i Górnym Śląsku. Istnieją tam dwie formy tego 

dania – kluski białe i czarne. Ja znam przepis tylko na kluski białe, 

które właściwie robię w mojej restauracji. 

- Może mi pan podać ten przepis ? 

- Właśnie do tego zmierzam. A więc podstawowe składniki do tych 

klusek to : 

ziemniaki 1kg , mąka ziemniaczana , sól. Przygotowanie jest bardzo 

skomplikowane , więc proszę dokładnie słuchać i notować.   

-Oczywiście! 

- Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Gdy już nie będą gorące, 

miękkie ziemniaki ubić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Ziemniaki przełożyć do miski i dokładnie wyrównać powierzchnię. 

Masę podzielić na dwie części. Jedną część wyciągnąć z miski.         

W puste miejsce należy wsypać tyle mąki ziemniaczanej, ile było 

wcześniej ziemniaków. Do tego dodać wcześniej odłożone ziemniaki  

i całość zagnieść, aż powstanie ciasto.  

Pisze pani ? 

- Tak. Proszę mówić dalej. 

- To dobrze , więc z tego ciasta uformować kulki z wgłębieniami na 

środku kluski. Do garnka wlać wodę, zagotować , dodać trochę soli. 

Wrzucać kluski do wrzącej wody. Wszystko dokładnie wymieszać, 



aby kluski nie przykleiły się do garnka. Gdy kluski wypłyną na 

powierzchnię gotować jeszcze ok. dwóch minut. Wyciągnąć łyżką 

cedzakową. To wszystko. 

Mama podziękowała za przepis i wyszliśmy z restauracji. W drodze 

do domu wraz z mamą zastanawiałyśmy się jak to możliwe , że szef 

kuchni znał ten przepis tak dobrze na pamięć. 

        Na następny dzień mama zrobiła kluski śląskie według przepisu 

danego jej w restauracji w Pszczynie. Wyszły znakomicie . Wszyscy 

byliśmy zadowoleni z tej potrawy. 
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