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Robert Bańkosz 



WSTĘP 

Bieszczady, to ziemia, która nie rozpieszczała swoich mieszkańców obfitością 

płodów. Nienajlepsza jakościowo ziemia i surowy, górski klimat, powodowały, że 

często pod strzechy chyż zaglądał głód, zwłaszcza na przednówku. Dodatkowo 

przechodzące liczne wojny i najazdy pustoszyły, rabowały i tak już bardzo ubogie 

górskie wioski. Bardzo często ludzie musieli szukać pożywienia w lesie i na łąkach, 

stąd w menu Łemków czy Bojków często pojawiały się grzyby, orzechy laskowe czy 

jagody a nawet pokrzywa czy wręcz lebioda, dzięki którym udawało się przetrać 

najtrudniejsze okresy nieurodzaju czy wojny. Oczywiście do podstawowych 

surowców, z których wykonywano potrawy należało mleko krowie, kozie czy owcze, 

z którego robiono sery i masło. W oparciu o nie wymyślano przeróżne posiłki, 

mieszając je ze wszystkim, „co się dało". 

Nie mniej ważnym składnikiem było zboże. Aż po dwudzieste stulecie, w przytła-

czającej większości był to owies - szczególnie w górach, z którego pieczono nawet 

chleb czy robiono kaszę. Oskar Kolberg opisując menu bieszczadzkiego pogranicza 

łemkowsko-bojkowskiego, często wspomina o roli, jaką odgrywał tu owies, nazy-

wając opisywane tereny „ziemią owsianą". Przytacza on taką to anegdotę, jak to 

tutejsi górale powracali do swoich rodzinnych stron spod Lwowa, gdzie pracowali 

kilka miesięcy, i w połowie drogi spotkali się z idącymi w przeciwnym kierunku kra-

janami. Uradowali się ogromnie, nie tylko z powodu spotkania pobratymców, ale i z 

poczęstunku chlebem owsianym, który ci mieli ze sobą a za którym tamtym tęskno 

już było, i to nie ze względu na jakieś jego szczególnie przymioty ile na surowy smak, 

który przywodził na pamięć rodzinne chyże i góry. 

Mięsa jadano mało, i czynili to tylko najbogatsi gospodarze, zwykle na większe 

święta czy wesele. Mało też jadano drobiu, gdyż kury trzymano głównie na jajka, a 

rosół wiązał się najczęściej z chorobą kury, a co za tym idzie zgonem przyśpieszonym 

przez gospodarza, zanim sama zdechnie. Jajek też używano stosunkowo niewiele, 

gdyż szły one na sprzedaż, za co zdobywano pieniądze niezbędne do zakupu soli, 

siarniczek, czyli zapałek i innych rzeczy, których nie można było wyprodukować 

własnym sumptem i trzeba było kupować w mieście. 

Warto tu jednak wspomnieć, że we wioskach, w których występowały źródła 

solne, a takich było sporo, w okresie, gdy nie starczało pieniędzy ludzie sami 

pozyskiwali z nich sól, odwarzając ją z wody. Czyniono tak jeszcze w czasie drugiej 

wojny światowej. 

Istotnym elementem bojkowskiej i łemkowskiej diety były ziemniaki (kompery, 

bandury, kartofle itp.). Od czasu, gdy rozpowszechniły się na tych terenach w 

osiemnastym wieku, weszły już na stałe do ludowego jadłospisu, stając się bodaj czy 

nie głównym składnikiem potraw. Jedzono je na wszelkie możliwe sposoby, 

począwszy od pieczonych w ognisku, a skończywszy na najbardziej wymyślnych 



potrawach. Obecnie trudno sobie wyobrazić nawet, że jeszcze dwieście lat temu 
zupełnie ich tutaj nie znano. 

Podobnie zresztą rzecz się ma z kuleszą, czyli wschodnio-bojkowskim i huculskim 
wariantem mamałygi, robioną wszakże z mąki kukurydzianej, a więc towaru ze 
wszech miar obcego pochodzenia, który zadomowił się w górach na dobre. 

Także włoszczyzna rozpowszechnia się w kuchni polskiej dopiero w dobie 
renesansu, a w góry trafiła ze sporym opóźnieniem i była przyjmowana przez chłopów 
początkowo z dużą rezerwą. Fakt ten zadziwia, gdyż obecnie jest to podstawowy 
składnik bardzo wielu posiłków. 

Zapewniając sobie, może nawet nie do końca świadomie, witaminę C w okresie 
zimowym, kiszono kapustę i ogórki, które spożywano potem przez wiele miesięcy, a 
na kwasie kapuścianym gotowano zupy. Często warzono również żur, który był 
częstym bywalcem na bieszczadzkich stołach. 

Suszono też na zimę grzyby i owoce, robiąc z nich następnie szereg, zazwyczaj 
prostych, ale bardzo smacznych potraw. 

Nie stroniono również od alkoholi. Wina przywożone z Węgier czy pitne miody, 
były najczęściej poza możliwościami finansowymi ludności wsi. Stały one raczej na 
szlacheckich stołach. Po wsiach spożywano najczęściej palinkę (palunkę), a od 
siedemnastego wieku zaczęła ja wypierać coraz to silniej wódka, robiona ze zboża 
oraz z ziemniaków. Obfitość ziemniaków w Galicji w pierwszej połowie dziewięt-
nastego wieku spowodowała, że aż 40 % alkoholu w całej monarchii habsburskiej 
powstawało właśnie tutaj. Doprowadziło to do takiego pijaństwa wśród chłopów, że 
administracja cesarska zmuszona była wprowadzić ograniczenia w dystrybucji wódki 
na terenie Galicji. Pito również piwo, lecz było ono zazwyczaj ciemne i raczej słabe. 
Dopiero od 1842 roku, dzięki sukcesowi browarników z Pilzna, jasny Pilzner zaczął 
podbijać monarchię habsburską a następnie cały świat. 

Teraz, gdy wszystkie regiony, zwłaszcza te turystyczne, szukają swoich 
ciekawostek kulturowych, drzemiących w mrokach wcale nie odległej historii, warto 
skorzystać również ze starych receptur i wskrzesić potrawy naszych babek „ku 
zdrowiu i uciesze powszechnej". Nie wolno jednak zapominać o „umiarkowaniu w 
jedzeniu, a zwłaszcza w piciu..." 

Smacznego! 

 

Potrawy opracowano w oparciu o informacje od: Anieli Stec, Mariky Moroko, Aliny Baj, Ro-
mana Glapiaka, Krzysztofa Plamowskiego, Adama Przybysza oraz innych, anonimowych 
osób, które użyczyły autorowi swoich przepisów oraz pomogły w ich zebraniu. 

W pracy skorzystano również z broszury Terezy Kyszczak: "Tradycijni łemkiwśki strawy" 
Lwiwśkie Polihraficzne Technikum, Ukrajińskoji Akademiji Drukarstwa m. Lwiw.1998. 

Robert Bańkosz 



POTRAWY 

 

Kysełycia (Żur owsiany) 
Składniki: 
300 g mąki owsianej, 250 g drożdży, 1 skrawek chleba, 1 litr wody, 1 łyżka 

kminku, 1 cebula. 
Wykonanie: 
Kysełycię można przygotować z owsianej mąki, płatków owsianych, lub owsianej 

krupy. Do przygotowania 3 - 3,5 lita kysełyci potrzeba wziąć półlitrowy słoik mąki 
owsianej, 25 g drożdży, skrawek czarnego chleba, zalać w naczyniu litrem ciepłej 
wody, nakryć przykrywką, postawić w ciepłym miejscu na 24 godziny. 

Następnie wycisnąć przez gazę, dolać jeszcze 2 - 2,5 I wody, 1-2 łyżeczki kminku, 
gotować mieszając, aby się nie przypaliło. 

Kiedy się zagotuje, dodać cebuli (można podsmażyć na oleju), czosnek i sól. Na 
koniec dodać liść laurowy, pieprz, olej lniany. 

Podawać z ziemniakami, chlebem, gotowanym bobem, fasolą. 
Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

 

Kysełycia II (kwasówka) 
Składniki: 
Wywar z kości wołowych, kwas z kiszonej kapusty (ok.1 I), kilka suszonych 

grzybów ugotowanych i posiekanych. 
Wykonanie 
Kwas z kapusty wlać do wywaru z kości, dolać wywar z grzybów oraz posiekane 

grzybki i zagotować. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Podbić śmietaną z mąką i 
ponownie zagotować. Podawać z gotowanymi ziemniakami, jajkiem lub kaszą. 

Mieszkanka wsi Huzele 

 

Warenyky z serem (pierogi z serem) 
Składniki: 
1/2kg twarogu, 1 jajko, 1 łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 1/2 kg mąki pszennej. 
Wykonanie: 
Świeży ser dobrze zetrzeć, dać jajko, sól i wszystko dokładnie wymieszać. 
Przesiać 500 g pszenicznej mąki, dodać jajko, posolić i na wodzie zagnieść na 

twarde ciasto, wykonać i ugotować warenyky (warenyky należy rzucać na wrzątek). 
Warenyky można robić na słodko, dodając cukru do sera. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy  

 

Warenyky z kiszona kapustą (pierogi z kapustą) 
Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty, 1 cebula, łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 1/2 kg mąki 

pszennej. 
     Wykonanie: 

Kiszoną kapustę wycisnąć, przepłukać i ugotować. Potem odłożyć na cedzak, żeby 
ściekła, drobno posiekać lub zemleć w maszynce. Przygotowaną kapustę dusić do 
gotowości, dodając trochę tłuszczu i wody. Potem dodać podsmażoną cebulę, sól, 
pieprz i ponownie podsmażyć, żeby kapusta trochę podeschła. Zagnieść ciasto i zrobić 
warenyky. 

W taki sposób można zrobić również warenyky ze świeżej kapusty. 



 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy  

 

Warenyky z ziemniakami (pierogi z ziemniakami) 
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 1 cebula, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu, 1/2 kg mąki pszennej. 
Wykonanie: 
Oczyścić i ugotować ziemniaki, gdy się ugotują wylać wodę, ugnieść, dodając 

podsmażoną cebulę, sól, pieprz. Zagnieść ciasto, zrobić warenyky. 
Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy  

 

 

Warenyky z ziemniakami i kapustą (pierogi z kapustą i ziemniakami) 
Składniki: 
1 kg mąki, 1 kg ziemniaków, 3 łyżki kopiate kapusty, 2 jajka, 1 cebula, 100 g 

masła. 
Wykonanie: 
Przygotować ciasto na pierogi. 
Farsz: ziemniaki ugotować, zmielić i dodać ugotowaną kapustę na 1 kg 

ziemniaków 3 kopiate łyżki kapusty ugotowanej i odciśniętej, podsmażoną cebulkę. 
Ulepić i ugotować jak „pierogi ruskie". 

Mieszkanka wsi Cisną 

 

Warenyky tarte (pierogi tarte) 
Składniki: 
2 kg ziemniaków, 1 kg ziemniaków gotowanych, 1 łyżka soli, 150 g masła. 
Wykonanie: 
Ziemniaki zetrzeć na tarce. Trochę ziemniaków ugotować na farsz. Tarte 

ziemniaki odcisnąć przez ścierkę, dodać sól, pieprz i jajko. Wyrobić na jednolitą 
masę. Formować podłużne pierogi w dłoniach. Nakładamy niewielką ilość farszu z 
ugotowanych, przyprawionych i omaszczonych ziemniaków. Gotować do miękkości 
ciasta tartego. Podawać z tłuszczem lub śmietaną. 

Mieszkanka wsi Łączki 

 

 

Hałuszky - paluszky 
Składniki: 
4 ziemniaki, 1 jajko, 1/2 kg mąki, 1 łyżeczka soli, 
Wykonanie: 
Zagniatając ciasto na hałuszky, do mąki dodać 3-4 ugotowane ziemniaki, roztarte 

na tarce, jajko, sól. Zagnieść ciasto jak na pierogi. Podzielić na części, wytoczyć wałki 
grubości 2-3 cm, lekko rozpłaszczyć ręką i pociąć na kawałki szerokości palca. 
Gotować w posolonym wrzątku. 

Podawać z roztopionym masłem, podsmażoną cebulą. Można je również posypać 
serem lub bryndzą. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy  
 



Kapusta kiszona - gotowana 
Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty, 200 g słoniny, 1 cebula, 1 łyżeczka soli, 1 łyżka mąki, 1/2 

łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
Kiszoną kapustę wydusić, przemyć, (jeśli bardzo kwaśna), zalać wodą, i gotować 

ok. 1/2 godz. Następnie zaprawić podsmażoną słoniną z cebulą i mąką. Na koniec 
dodać liść laurowy, sól i pieprz. 

Podawać z gotowanymi ziemniakami duszonymi lub ugotowanymi w łupkach, 
oczyszczone i podsmażone na rumiano w piekarniku. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Warianka, kwasówka (barszcz) 
Składniki: 
2 litry kwasu z kiszonej kapusty, 1 cebula, 2 łyżki mąki, 1 szklanka wody. 
Wykonanie: 
Zagotować 2-3 litry kwasu z kiszonej kapusty. Jeśli kwas jest zbyt kwaśny należy 

go rozrzedzić wodą. Podsmażyć cebulę na tłuszczu, 1-2 łyżki mąki rozmieszać z 
wodą, wlać do wrzątku i pogotować jeszcze chwilę. Potem dorzucić liść laurowy, sól, 
pieprz. Można dorzucić buraka ćwikłowego. Podawać z ziemniakami, chlebem. W 
talerzu można zaprawić śmietaną. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Zupa ze świeżej kapusty na śmietanie 
Składniki: 
1 główka kapusty, 1/2 kg ziemniaków, 1 marchew, 1/2 szklanki ryżu, 1/2 łyżki 

soli, 2 żółtka, 3 łyżki śmietany, 1/2 łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
Drobno pokrojone ziemniaki, marchewkę i świeżą kapustę wrzucić do gorącej 

wody i gotować. Potem dodać pół szklanki ryżu posolić i niechaj lekko kipi. 
Żółtka rozkłócić z 2-3 łyżkami śmietany i wlać do zupy. Dać pieprzu i 

doprowadzić do wrzenia. 
W talerzu można podprawić zupę śmietaną. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Duszona kapusta z kminkiem 
Składniki: 
1 kg kapusty kiszonej, 50 g tłuszczu, 1 łyżka kminku, 1 cebula, 1 łyżka mąki, 1/2 

łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
Kiszoną kapustę należy wygnieść i przemyć. Do naczynia dać trochę tłuszczu, 1/2 

szklanki wody, 1-2 łyżeczki kminku i kapustę. Nakryć pokrywką i postawić do 
duszenia. Od czasu do czasu pomieszać. Kiedy kapusta zmięknie dodać podsmażoną 
cebulę, mąkę, pieprz, wszystko dobrze wymieszać i dusić jeszcze 8-10 minut. 

W ten sam sposób można przygotować świeżą kapustę, dodając kwasu lub kwaśnej 
śmietany. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 



 

Sałata z kiszonej kapusty 
Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty, 1 marchew starta na tarce, 1 cebula, 2 łyżki oleju, 1 łyżka 
cukru. Wykonanie: 
Kiszoną kapustę przemyć, wycisnąć, dodać drobno posiekanej cebuli, olej 

(najlepiej lniany), cukier (do smaku), wszystko dobrze wymieszać, wyłożyć na 
półmisek. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

War - sok z kapusty 
Składniki: 
1 litr kwasu z kapusty, 1/2 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczka cukru, 1/2 łyżeczki 
pieprzu. Wykonanie: 
Litr kwasu z kiszonej kapusty przecedzić przez sitko, jeśli zbyt kwaśny 

rozcieńczyć przegotowaną wodą, dodać pieprzu, trochę cukru. 
War wykorzystywano w czasie postu jako napój z gotowanymi lub pieczonymi 

ziemniakami. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Staranka - zupa mleczna 

Składniki: 
2 litry mleka, 1/2 kg mąki, 1 jajko, 1/2 szklanki wody, 1/2 łyżki soli. Wykonanie: 
2 litry mleka zagotować. 150-200 g mąki zagnieść z wodą i jajkiem na ciasto i 

palcami odszczypywać z niego maleńkie kawałki, rzucać je na kipiące mleko. Gdy 
jeszcze kipi dodać odrobinę soli, cukru do smaku, masła. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Scieranka 
Składniki: 
1,5 litra wody, 5 szt. ziemniaków, 300 g mąki, 1 jajko, 1/2 litra mleka, 1/2 łyżeczki 
soli. Wykonanie: 
Ziemniaki (5 szt.) obrać i pokroić w kostkę, ugotować w 2 litrach wody. Zarobić 

ciasto na pierogi (z 1 jajka), zetrzeć na tarce o grubych oczkach'lub szczypać. Gdy 
ziemniaki zaczną się gotować dodać ciasto (tyle ciasta ile jest ziemniaków). Gotować 
do miękkości, dodać sól do smaku. Gdy zupa się ugotuje zalać gorącym, 
zagotowanym mlekiem. 

Mieszkanka wsi Bobrka 

Hałuszky rzucane na mleko 
Składniki: 
2 litry mleka, 1/2 kg mąki. 
Wykonanie: 
Gotuje się w ten sam sposób co starankę, lecz ciasto ma być rzadkie (jak gęsta 

śmietana) i rzucać je na mleko łyżką. 
Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Mastywo 
Składniki: 
2 litry mleka, 4 łyżki mąki, 2 jajka, 1 łyżka masła, 1/2 łyżeczki soli. 



 

Wykonanie: 
Zagotować 1-2 litry mleka, 3-4 łyżki mąki, 2 jaja rozkłócić w chłodnym mleku, 

wlać do gorącego mleka, aby się pogotowało, dodać 1 łyżkę masła, sól. Można dodać 
cukru do smaku. Jeść z chlebem. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Pancaki - jęczmienne krupy 

Składniki: 
2 szklanki kaszy jęczmiennej, 2 litry mleka, 1/2 łyżeczki soli. 
Wykonanie: 
2 szklanki przepłukanej kaszy jęczmiennej wsypać do 1-2 litrów mleka i gotować. 

Dodać masło, sól, (można cukier do smaku). Gotować przy wolnym kipieniu bez 
pokrywki, niemal do zagęszczenia. Później naczynie nakryć pokrywką i gotować 
(można wstawić do piekarnika). 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Mamałyha - Zamiszka 

Składniki: 
300 g mąki kukurydzianej, 1,5 szklanki wody, 1,5 litra mleka, 1/2 łyżki soli, 50 g 

masła. 
Wykonanie: 
Mąkę kukurydzianą sypać powoli na rozcieńczone wodą gotujące się mleko. 

Posłodzić, dobrze wymieszać i pozostawić na niewielkim ogniu na 15-20 minut. 
Następnie dobrze wymieszać drewnianą łyżką i znowu postawić na 15-20 min. na 
ogniu. 

Zamiszka jest gotowa, gdy będzie odstawać od dna garnka. Podaje się z ciepłym 
mlekiem lub stopionym masłem. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Zupa mleczna z marchwią 

Składniki: 
4 marchewki, 1 szklanka mleka, 1 łyżka masła, 1 łyżka cukru, 1/2 łyżeczki soli, 1 

łyżka grysiku, 1 łyżka mąki, 3 szklanki mleka. 
Wykonanie: 
Wyczyszczone i umyte marchewki, pociąć w drobną kostkę, zalać szklanką 

gorącego mleka, dodać łyżkę masła, do smaku, cukier, sól i dusić do gotowości. 
Mąkę lekko podsmażyć, rozprowadzić chłodnym mlekiem i wlać do marchwi 

(zamiast mąki można dodać łyżkę grysiku), dolać jeszcze 2-3 szklanki gorącego 
mleka i przegotować. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Łewesz 
Składniki: 
1 litr wody, 1/2 kg ziemniaków, 1 marchew, 1 pietruszka starta na tarce, 1 łyżka 

mąki, 1 cebula, 1 liść laurowy, 1/2 łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
W posolonej wodzie gotować marchew i pietruszkę, potem dodać pokrojone 

ziemniaki. Przysmażyć na maśle cebulę, dodać 1 łyżkę mąki, rozrzedzić wywarem 
albo wodą, rozmieszać, żeby nie było grudek, wlać do zupy, dodać liść laurowy, 
pieprz. Pozostawić by się trochę pogotowało. Zamiast zasmażki można dać kwaśnej 
śmietany. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 



 

Łewesz z kminkiem 
Składniki: 
Jak wyżej + 1 łyżka kminku. 
Wykonanie: 
Łewesz z kminkiem gotować jak poprzednio, tylko na początku gotowania dodać 

czubatą łyżeczkę kminku. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Łewesz z grochem i fasolą (zupa kartoflana) 

Składniki: 
1 litr wody, 5 ziemniaków, 1/2 szklanki grochu, 1/2 szklanki fasoli, 1 marchew, 1 

łyżka masła, 1 łyżka mąki, 1/2 łyżki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
Łewesz z grochem i fasolą gotuje się podobnie jak zwykły łewesz, lecz groch i 

fasolę trzeba uprzednio na kilka godzin namoczyć, potem, ugotować, utłuc i dodać do 
zupy. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Kartoplani hałuszky (paluszki ziemniaczane) 
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 2 jajka, 4 łyżki mąki pszennej, 1 cebula, 100 g masła. 
Wykonanie: 
Obrać 1 kg ziemniaków, zetrzeć na tarce, lekko odcedzić przez gazę, dodać 1-2 

jajka, 2-3 łyżki mąki, sól, dobrze wymieszać, zrobić hałuszky wielkości włoskiego 
orzecha. Gotować 6-8 min w posolonym wrzątku na wolnym ogniu. Jeść z 
podsmażoną cebulką na maśle, oleju, a najlepiej ze skwarkami lub posypać serem 
albo bryndzą. 

Czasem podawano je również zalane ciepłym mlekiem. 
Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Fuczki - kartoplani hałuszky z serem (pieczone) 
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 2 jajka, 1/2 kg sera białego, 100 g masła, 1/2 łyżki soli. 
Wykonanie: 
Masę kartoflaną robimy podobnie jak na gotowane hałuszky. Z masy robimy 

krążki, na nie kładziemy ser i zawijamy (ser przygotować jak na warenyky). 
Wykonane hałuszky wielkości jajek, kłaść na dobrze natłuszczoną blaszkę, trochę 
polać masłem, można posmarować jajkiem i upiec w piekarniku na rumiano. W 
górach takie fuczki często wyrabiano z bryndzą. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Fuczki II 
Składniki: 
1,5 kg kapusty kiszonej, 2 kg mąki, 2 jajka, 1 łyżka soli, 1 łyżka pieprzu. 
Wykonanie: 
Kapustę ugotować, odcedzić, z mąki zrobić ciasto jak na naleśniki, zmieszać z ka-

pustą, dodać przyprawy. Smażyć tak jak placki ziemniaczane. 
Można podawać ze śmietaną. 

Marika Moroko, Hrabowiec 



 

Bandurjanki - placki ziemniaczane 
Składniki: 
3 kg ziemniaków, 2 jajka, 2 łyżki mąki, 1/2 łyżki soli, 1 szklanka śmietany. 
Wykonanie: 
Surowe, obrane ziemniaki zetrzeć na tarce, dodać sól, jajko, 1-2 łyżek mąki i 

wszystko dobrze wymieszać. Przygotowaną masę łyżką kłaść na patelnię z 
rozgrzanym olejem i obsmażyć z obu stron. Podawać ze śmietanąalbo masłem. Do 
kartoflanej masy czasem dodawano ser, kabaczki albo dynię. 

W górach pieczono bandurjanki w piecu chlebowym, na liściach ze świeżej 
kapusty lub klonu. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Zapiekane ziemniaki z mięsem 
Składniki: 
4 kg ziemniaków, 1/2 kg kiełbasy, 1/2 kg mięsa gulaszowego, surowego, 200-300 

g boczku, liście z kapusty, czosnek posiekany, natka z pietruszki. 
Wykonanie: 
Boki garnka i spód wyłożyć boczkiem, następnie liśćmi z kapusty (powinny być 

środkowe), a na liściach, warstwa ziemniaków pokrojonych w talarki, na to warstwa 
pokrojonego w kostkę boczku, kiełbasy i czosnku. Całość ugniatamy, kładziemy 
następne warstwy naprzemiennie aż do końca. Przykrywamy przykrywką i wkładamy 
do piekarnika (pieca). Pieczemy ok. godziny. Po wyjęciu danie jest gotowe do 
spożycia. Można również upiec w żeliwnym garnku na ognisku. 

Alina Baj, Ustrzyki Dolne 

Zapiekane ziemniaki z serem albo bryndzą 

Składniki: 
1 kg ziemniaków, 1/2 łyżki soli, 1/2 łyżki pieprzu, 1 łyżka masła, 1/2 kg sera lub 

bryndzy, 1 szklanka śmietany, 2 jajka. 
Wykonanie: 
Ugotować ziemniaki w mundurkach, oczyścić, duże pokroić, posolić, posypać 

pieprzem. Kłaść cienką warstwą w naczyniu, zbryzgać masłem, posypać serem albo 
bryndzą i polać śmietaną. Tak przygotować 2-3 warstwy, z tym, żeby ostatnia 
warstwa była z ziemniaków. Polać z wierzchu śmietaną, nakryć przykrywką i dusić w 
piekarniku 30-40 minut. Na koniec przykrywkę na 5-10 minut zdjąć, żeby górna 
warstwa ziemniaków się zarumieniła. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Pieczone ziemniaki 
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 100 g masła, 1/2 łyżki soli, 1/2 litra mleka. 
Wykonanie: 
Nie obrane, umyte ziemniaki poukładać na liściu kapusty (lub innych liściach), 

posypać solą, wstawić do piekarnika (najlepiej do pieca na rozżarzone węgle) i piec 
do upieczenia. Pieczone ziemniaki wyłożyć na płótno, wykonać kilka ruchów płótnem 
by się oczyściły i na kilka minut odłożyć z powrotem, aby odparowały. Jeść z 
masłem, solą i mlekiem. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 



 

Maczanka 
Składniki: 
1 kg drobiowych podrobów, 1 marchew, 1 pietruszka, 1 cebula, 1 łyżka mąki, 1/2 

łyżki soli, 1/2 łyżki pieprzu. 
Wykonanie: 
Podroby, obmyć, drobno pokroić, ugotować, następnie dodać pokrojoną marchew, 

pietruszkę, podsmażoną cebulę. Na koniec dodać podsmażonej mąki, rozpuszczonej 
rosołem albo wodą, sól, pieprz. Potrawę przyozdobić zielona pietruszką. 

Maczankę jadano zwykle z chlebem. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Sos z suszonych grzybów 

Składniki: 
200 g grzybów suszonych, 2 szklanki wody, 1 cebula, 2 łyżki mąki, 1 ząbek 

czosnku, 
1/2 łyżki soli, 1 łyżka masła. 
Wykonanie: 
Suszone grzyby obmyć zimną wodą odstawić by się moczyły 5-6 godzin. Potem 

wymoczone grzyby przecedzić przez sitko, dobrze wyczyścić, drobno posiekać albo 
prze- mleć przez grube sitko maszynki. Włożyć do naczynia, wlać wodę, w której 
moczyły się grzyby i postawić do gotowania. Pokroić cebulę, lekko przysmażyć na 
oleju i dodać do grzybów. Podsmażyć 2-3 łyżki mąki, rozrzedzić wodą i wlać do sosu. 

Na koniec dodać sól, liść laurowy, pieprz, drobno pokrojony czosnek, olej lniany. 
Taka strawa z grzybów była obowiązkowo podawana na Wigilię (Światyj Weczir) 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Grzyby świeże w śmietanie 
Składniki: 
1/2 kg świeżych grzybów, 1 szklanka wody, 1 cebula, 1/2 łyżki soli, 1/2 łyżeczki 

pieprzu, 1 szklanka słodkiej śmietany, 2 łyżki mąki, 50 g masła. 
Wykonanie: 
Świeże grzyby (prawdziwki) oczyścić, przemyć wodą, sparzyć wrzątkiem i wylać 

wodę. Ułożyć w naczyniu, wlać wody albo mleka i postawić do gotowania. Można 
podsmażyć grzyby na maśle. Lekko podsmażyć dużą cebulę i dodać do grzybów, 
posolić. Kiedy grzyby będą już ugotowane, wlać jedną szklankę śmietany, podbitą 2-3 
łyżkami mąki (mąkę też można lekko przysmażyć), dać pieprz i niech się lekko 
zagotuje. W talerzu posypać pokrojoną pietruszką lub koperkiem. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Zupa mleczna z boczniakami 

Składniki: 
500 g boczniaków, 100 g masła, 2 litry mleka, 2 łyżki mąki, 1/2 łyżki soli, 1/2 

łyżki pieprzu. 
Wykonanie: 
500 g świeżych boczniaków oczyścić, wymyć i pokroić na kawałki, można 

podsmażyć na maśle, zalać 2-3 litrami mleka i postawić do gotowania. Podsmażyć 1-2 
łyżki mąki na maśle, rozprowadzić wywarem albo wodą, wla^ do grzybów, dać 
pieprzu, soli i niech się trochę pogotują. Taką zupę można również ugotować na 
wodzie, ale potem 2-3 łyżki śmietany należy rozwieść 2-3 łyżkami mąki, wlać do 
wywaru i doprowadzić do wrzenia. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 



 

Rydze zasolone 
Składniki: 
1 kg rydzów, 1/2 kg cebuli, 4 łyżki soli, 4 łyżki pieprzu, 20 g liści laurowych. 
Wykonanie: 
Solić tylko kapelusze. 
Wyczyścić i umyć grzyby, kłaść warstwami, kapeluszami w dół w drewnianym, 

ceramicznym lub szklanym naczyniu i posypać każdy rząd solą w proporcji 45 g soli 
na 1 kg rydzów, pieprzem i laurowym liściem. 

Poukładane w naczyniu grzyby nakryć płótnem, a potem położyć drewnianą 
przykrywkę i obciążyć. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Ser z chrzanem 
Składniki: 
300 g twarogu, 2 szklanki śmietany, 3 łyżki startego chrzanu, 1/2 łyżki soli. 
Wykonanie: 
300 g sera dobrze rozetrzeć i wymieszać z dwoma szklankami śmietany, posolić, 

dodać 2-3 łyżki startego na tarce chrzanu. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Bryndza 

Składniki: 
1 litr owczego mleka, 1 zasuszony cielęcy żołądek, 1 kg świeżego twarogu, 1 łyżka 

soli. 
Wykonanie: 
Do świeżego owczego mleka dodawać kawałek zasuszonego cielęcego żołądka 

(cielaka jednotygodniowego), następnie odstawić w ciepłe miejsce. Po pewnym czasie 
zrobi się ser ziarnisty. 

Wziąć trochę świeżego sera z krowiego mleka i ser ziarnisty z owczego mleka, soli 
i dobrze ręką rozmieszać, układać w drewniane beczki, ugnieść, nakryć płótnem, 
drewnianą przykrywką, a na wierzch położyć kamień. Przechowywać w chłodnym 
miejscu. 

Bryndza była niemal codzienną strawą Łemków i Bojków. 
Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Syrnyk 
Składniki: 
500 g świeżego sera, śmietany, soli, 5 żółtek, 300 g cukru, tary chleb. 
Wykonanie: 
500 g świeżego sera przetrzeć przez cedzak, dodać śmietany, troszkę soli, utrzeć 5 

żółtek z 300 g cukru, ubić białko, tarty chleb i wszystko dobrze wymieszać. Wyłożyć 
do okrągłej formy, omaścić masłem, piec ok. 30 min. w niezbyt gorącym piekarniku. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Jabczanka 
Składniki: 
1 kg kwaśnych jabłek, 1 litr wody, 2 łyżki mąki, 1 szklanka śmietany lub mleka, 3 

łyżki cukru. 



 

Wykonanie: 
Jabłka wyczyścić ze środków i łupek, pokroić na kawałki, ugotować, przetrzeć 

przez cedzak albo wygnieść i wrzucić do wrzątku. Rozkłócić mąkę ze śmietaną, wlać 
do wrzątku i zagotować. Do smaku dodać cukier. Jeść z ziemniakami, chlebem. 

W ten sam sposób można przygotować gruszankę i śliwiankę oraz z innych 
owoców. 

Tereza Kyszczak, Tradycijni łemkiwśki strawy 

Zupa ziemniaczana z czosnkiem 
Składniki: 
5 ziemniaków, 2 litry wody, 2 marchewki średniej wielkości (włoszczyzna), 2-3 

ząbki czosnku, 1 łyżka masła, 2 łyżki mąki, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka pieprzu. 
Wykonanie: 
Ugotować marchewkę (wywarz włoszczyzny), dodać ziemniaki pokrojone w 

kostkę. Gotować, aż ziemniaki będą miękkie. Z mąki i masła zrobić zasmażkę, dodać 
do zupy. Przyprawić do smaku solą i pieprzem, dodać rozgniecione ząbki czosnku i 
wszystko wymieszać. 

Mieszkanka wsi Huzele 

Barszcz 
Składniki: 
1 kg buraków ćwikłowych, 2 litry wody, 3 łyżki soli, 1 kromka czerstwego chleba. 
Wykonanie zakwasu: 
Najlepszy barszcz robi się z kwasu burakowego, który należy przyrządzić 

następującym sposobem: buraki obrać, opłukać, większe pokroić na kawałki, ułożyć 
w duży gliniany albo kamienny garnek i zalać letniąosolonąwodą. Gdy postoi w 
ciepłym miejscu po kilku dniach kwas jest już dobry do użycia. Chcąc go mieć na 
dłużej trzeba wynieść do piwnicy. 

Wykonanie barszczu: 
Ugotować rosół z mięsa wołowego dodawszy kawałek przyrosłej wieprzowiny, 

odszu- mować, włożyć włoszczyznę i parę grzybów i przyprawy. Gdy się ugotuje, 
wlać trochę kwasu buraczanego i razem pogotować ale niezbyt długo bo straci smak i 
kolor. Jeśli barszcz będzie mało czerwony trzeba dodać utarty surowy burak. Można 
go podawać jako barszcz czysty w filiżankach lub z włoszczyzną i mięsem. 

Mieszkanka wsi Huzele 

Zacierka 
Składniki: 
5 jajko, 150 g mąki, 1/2 łyżki soli, 1 litr mleka mleko. 
Wykonanie: 
Z jajka i mąki wyrabiamy ciasto pierogowe i ścieramy je na tarce o grubych 

oczkach lub odszczypujemy. Do gotującego mleka wsypujemy tarte ciasto i gotujemy 
do miękkości i solimy do smaku. 

Mieszkanka wsi Myczkowce 
Zupa „Dziadz babą" 

Składniki: 
6 litry wody, 5-6 ziemniaków, 2 szklanki mleka, zacierka. 
Wykonanie: 
Na osolonąwodę wrzucić pokrojone ziemniaki. Pod koniec gotowania dodać 

uprzednio zagotowaną zacierkę i wlać mleko, przyprawić do smaku solą. 
Mieszkanka wsi Bezmiechowa Górna 



 

Zupa dyniowa 
Składniki: 
1 średniej wielkości dynia, 1 litr mleka, 300 g mąki, 1 jajko, 1/2 łyżki soli. 
Wykonanie: 
1 średniej wielkości dynię obrać ze skórki, wyjąć łyżką pestki. Pokroić dynię w 

kostkę i ugotować w małej ilości wody. Oddzielnie ugotować na wodzie zacierkę, 
dodać do niej mleka i przetartą przez sitko dynię, doprawić solą. Zupa ma być gęsta. 

Mieszkanka wsi Huzele 

Stolniki pieczone 
Składniki: 
1 główka kapusty, 2 kg ziemniaków, 300 g twarogu, 1 cebula, 1 jajko, 1 łyżka soli, 

1 łyżka pieprzu. 
Wykonanie: 
Kapustę sparzyć jak na gołąbki. Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce, włożyć na sitko, 

aby od- ciekły z wody. Dodać jajko surowe, sól, i pieprz do smaku. Wyrobić ciasto. 
Przygotować farsz - 6 ziemniaków ugotować, utłuc, dodać garść twarogu, 
podsmażoną cebulę, do smaku przyprawić solą i pieprzem. Można dodać garść 
ugotowanej, słodkiej kapusty (odciśniętej z wody). 

Na sparzone liście kapusty nałożyć cienką warstwę ciasta z tartych ziemniaków. 
Liść składamy na pół. Tak przygotowane stolniki pieczemy w piecu chlebowym 
(piekarniku) tak długo, aż liście będą brązowe, a ciasto się zarumieni. Po upieczeniu 
polać śmietaną lub tłuszczem i dusić jeszcze przez kilkanaście minut w brytfance. 

Mieszkanka wsi Myczkowce 
Kluski tarte z mlekiem 

Składniki: 
1 kg mąki, 1 łyżka soli, 1/2 kg ziemniaków gotowanych. 
Wykonanie: 
Ciasto na kluski przygotować jak na pierogi (warenyky) tarte (bez nadzienia). Z 

ciasta formować kluski wielkości orzecha włoskiego i gotować na mleku. 
Mieszkanka wsi Łączki 

Gołąbki z tartych ziemniaków 
Składniki: 
1 główka kapusty, 2 kg ziemniaków, 1 cebula, 2 łyżki masła lub smalcu, 1 jajko, 

200 g kaszy manny lub kaszy jęczmiennej drobnej, 200 g kaszy manny, 1 łyżka soli, 1 
łyżeczka pieprzu. 

Wykonanie: 
Sparzyć główkę kapusty, ziemniaki zetrzeć na tarce, wcześniej zaparzyć kaszę. Do 

starych ziemniaków dodać jajko, cebulę, sól, pieprz i zaparzoną kaszę. Wyrobić 
ciasto. Przygotowane ciasto zawijamy w liście kapusty i układamy w garnku. 
Zalewamy wrzącą wodą. Gotujemy 1,5 godz. na wolnym ogniu. 

Gołąbki podawać z tłuszczem lub sosem grzybowym. 
Mieszkanka wsi Dołżyca 

Kapusta z grochem lub fasolą 
Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty, 1/2 kg grochu lub fasoli, 1 cebula, 1/2 łyżki soli, 100 g 

smalcu. 
 



 

Wykonanie: 
Kiszoną kapustę ugotować, przemyć ciepłą wodą. Oddzielnie ugotować groch lub 

fasolę, odcedzić. Połączyć kapustę z grochem lub fasolą. Dodać podsmażoną na 
tłuszczu cebulę, sól i pieprz. Wymieszać wszystko razem. 

Mieszkanka wsi Polańczyk 

Czyr 
Składniki: 
1 szklanka mąki jęczmiennej lub owsianej mielonej na żarnach, 1 szklanka mleka, 

sól do smaku. 
Wykonanie: 
Mąkę wsypać do garnka, rozprowadzić w małej ilości zimnej wody i powstałą 

papkę wlewać do wrzątku przez cały czas mieszając mątewką aż do otrzymania 
jednolitej masy o konsystencji gęstej śmietany. Po ugotowaniu zalać mlekiem. 
Podawać na śniadanie lub kolację. 

Mieszkanka wsi Cisną 

Maczanka 
Składniki: 
Pól litra mleka, 2 kopiate łyżki mąki, 1 żółtko, 1 średnia cebula, 1 łyżka masła. 
Wykonanie: 
Pokroić i usmażyć cebulę na maśle. Na gotujące się mleko sypać porcjami mąkę, 

ciągle mieszając i gotować, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Pod koniec 
dodać surowe żółtko i roztrzepać mątewką. Gotową maczankę rozlać na talerze i polać 
tłuszczem z cebulką. Chleb pokroić na grubsze kromki, a następnie podzielić kromki 
wzdłuż na połowę. Maczankę należy jeść maczając w niej chleb bez używania łyżki. 

Maczankę również dodawano jako omastę do pierogów (warenyków). 
Mieszkanka wsi Bobrka 

Plaskanka serowa 
Składniki: 
0,75 kg twarogu zmielonego, 5 jaj, pół łyżeczki kminku, sól do smaku. 
Wykonanie: 
Do zmielonego sera dodać żółtka i białka ubite na pianę, kminek i sól do smaku. 

Dokładnie wymieszać i zapiec na żółty kolor. Podawać pokrojoną w plastry. 
Mieszkanka wsi Cisną 

Ser solony z beczki 
Składniki i wykonanie: 
Biały twaróg mocno osolić i mocno ubić w beczce. Może być przechowywany i 

spożywany przez całą zimę. 
Mieszkanka wsi Dołżyca, gm. Cisną, lat 75 

Fasola ze śliwkami 
Składniki: 
1/2 kg fasoli Jaś, 1/2 kg suszonych śliwek, cukier do smaku. 
Wykonanie: 
Ugotować fasolę i śliwki suszone, posłodzić albo polać miodem. Podawać na go-

rąco. 
Mieszkanka wsi Cisną 



 

Bobalki z makiem 
Składniki: 
1 kg mąki, 1 jajko, 100 g maku, 2 łyżki miodu, 1 łyżka cukru. 
Wykonanie: 
Ciasto jak na pierogi formować w kuleczki, ugotować, odcedzić. Mak przygotować 

na słodko, połączyć z kluskami, wymieszać. Podawać na gorąco. 
Mieszkanka wsi Cisną 

Juszka z suszonych owoców 
Składniki: 
1 kg owoców, 2 łyżki cukru, 1 litr wody. 
Wykonanie: 
Suszone owoce - jabłka, śliwki, gruszki zalać wodą i gotować. Posłodzić do 

smaku. Taka juszka służyła również do popijania ziemniaków pieczonych lub 
gotowanych. 

Mieszkanka wsi Bezmiechowa Górna 

Hreczanyki 
Składniki: 
7 kg kaszy gryczanej, 1 kg mięsa mielonego, 5 jaj, 5 ząbków czosnku, 1 łyżeczka 

soli, 1 łyżeczka pieprzu. 
Wykonanie: 
Kaszę ugotować, zmieszać z mięsem, dodać jajka, przyprawy, czosnek. Dobrze 

wymieszać. Smażyć na gorącym oleju (jak kotlety mielone). 
Do tego sos na zimno: śmietana z czosnkiem i koperkiem. 

Marika Moroko, Hrabowiec 

Pierogi z tartych ziemniaków 
Składniki: 
8 kg ziemniaków, 1/2 kg mąki, 2 jajka, 1 kg kapusty kiszonej, 1/2 kg twarogu, 1/2 

łyżki soli, 1 cebula, 100 g masła. 
Wykonanie: 
Ziemniaki zetrzeć na tarce, odcisnąć z wody, dodać mąkę i sól, zagnieść na ciasto, 

zrobić farsz z kapusty i twarogu. Z ciasta uformować placki, nadziewać farszem i 
gotować. Ugotowane pierogi polać masłem. 

Aniela Stec, Olchowce 
Kiszka ziemniaczana 

Składniki: 
1,5 metra jelita wieprzowego z tłuszczem, 2 kg ziemniaków, 1 łyżka soli, 300 g 

skwarków ze słoniny, 1/2 łyżki pieprzu, 3 łyżki kaszy manny lub mąki. 
Wykonanie: 
Jelita wieprzowe z tłuszczem, dobrze umyte i w kilku wodach wymoczone 

napełnić startymi ziemniakami, przyprawionymi solą, pieprzem i obficie skwarkami 
ze słoniny. Ugotować, a potem upiec na tłuszczu. Podawać gorące z różną surówką. 

Aniela Stec, Olchowce 



 

Stolniki - Pierogi z tartych ziemniaków, pieczone na liściach kapusty 
Składniki: 
2 kg ziemniaków, 4 łyżki mąki, 1 cebula, 1 łyżka soli, 1/2 łyżki pieprzu, 300 g 

skwarków ze słoniny, 1 główka kapusty lekko sparzona. 
Wykonanie: 
Ziemniaki zetrzeć na tarce, lekko odcisnąć z wody, do ziemniaczanego farszu 

dodać przysmażoną cebulę i skwarki ze słoniny, sól i pieprz do smaku. Wszystko 
dobrze wyrobić i nakładać na liście kapusty, następnie piec na blasze kuchni węglowej 
lub piekarniku. 

Aniela Stec, Olchowce 

Zupa z podpinkami 
Składniki: 
300 g grzybów, opieniek, 5 ziemniaków, 1 marchew starta na tarce o dużych 

oczkach, 20 g tłuszczu, łyżka mąki. 
Wykonanie: 
Ziemniaki pokrojone w kostkę gotować wraz z oczyszczonymi podpinkami. Dodać 

tłuszcz, sól, nać pietruszki oraz marchew i zasmażkę. 
Aniela Stec, Olchowce 

Zupa czosnkowa 
Składniki: 
1/2 kg ziemniaków, 4 ząbki czosnku, 200 g skwarków ze słoniny, 1/2 łyżki soli. 
Wykonanie: 
Ziemniaki pokrojone w kostkę i kilka ząbków czosnku gotować razem, dodać sól 

do smaku, okrasić skwarkami ze słoniny. 
Aniela Stec, Olchowce 

Kulesza 
Składniki: 
400 g mąki lub kaszy kukurydzianej, 1 litr wody, 1/2 łyżki soli. 
Wykonanie: 
Mąkę lub kaszę kukurydzianą wymieszać dokładnie w niewielkiej ilości wody. 

Wlać na lekko gotującą się, osolonąwodę. Następnie wsypać resztę kaszy (mąki) i 
dokładnie mieszać aby się nie przypaliło. Gotować do zgęstnienia, a następnie 
pozostawić, aż do zastygnięcia, tak, że można ją kroić nożem. 

Kuleszę można podawać z kwaśnym mlekiem. 
Roman Turyk, Peczeniżyn 

Uszka z mięsem 
Składniki: 
1 kg mąki, 1 kg mielonego mięsa, 1 cebula, 1 jajko na ciasto, 2 jajka do farszu, 1/2 

łyżki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu. 
Wykonanie: 
Zrobić ciasto jak na pierogi (warenyky). Mięso mielone wymieszać ze świeżą, 

zmieloną cebulą oraz jajkami. Dodać pieprzu i soli. Robić w malutkie pierożki, 
wrzucić do wrzątku. Gotowe omaścić masłem. Można pokropić lekko sokiem z 
cytryny. 

Uszka podawano także z rosołem lub barszczem. 
Marika Moroko, Hrabowiec 



 

Szpykaczka 
Składniki: 
1 kg ziemniaków, 2 marchewki, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 1 kg mięsa wołowego 

lub wieprzowego, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżka soli, 1 łyżka mielonej papryki. 
Wykonanie: 
Należy wziąć garnek gliniany, do środka wkładać pokrojone w kostkę ziemniaki, 

marchewkę, cebulę, czosnek, mięso pokrojone w kostkę (wieprzowe lub wołowe) 
zalać wodą, przyprawić ostro i wstawić do pieca lub piekarnika na 1 godzinę. 

Marika Moroko, Hrabowiec 

Pieczone pierogi razowe 
Składniki: 
Na ciasto: 1 kg mąki razowej, pszennej mielone w żarnach, 30 g tłuszczu (masło), 

1 jajko. 
Na farsz: 1 cebula usmażona, 1kg kaszy gryczanej, 1 łyżeczka sól, 1 łyżeczka 

pieprzu. 
Wykonanie: 
Kaszę ugotować z dodatkiem tłuszczu i odrobiny soli. Cebulę pokroić w drobną 

kostkę, podsmażyć na patelni. Z ugotowaną kaszą wymieszać cebulę, doprawić solą i 
pieprzem. 

Ciasto zagnieść. Odkrawać i rozwałkowywać do grubości około 0,5 cm. 
Wykrawane np. szklanką okręgi, napełniać farszem i zlepiać. Ciasto powinno mieć 
taką konsystencję, aby łatwo się sklejało. Pierogi układać na blaszkę, na tłuszczu i 
piec w piekarniku 20 minut. 

Aniela Stec, Olchowce 

Kutia 
Składniki: 
1 kg pszenicy tłuczonej, 200 g miodu, 100 g orzechów włoskich, 100 g rodzynek, 

100 g maku, 1/2 szklanki rumu. 
Wykonanie: 
Ziarenka pszenicy zalewamy zimną wodą na noc (Uwaga! W nowym garnku). 

Rano o świcie, po modlitwie zapalamy ogień (w piecu, w kominku, ewentualnie w... 
kuchence). Wodę z kutii zlewamy w czyste naczynie, rzucamy garść monet i 
umywamy tą wodą całą rodzinę, monety chowamy, a wodę zlewamy do czystego 
naczynia, np. do wazonu. Ziarenka zalewamy świeżą, źródlana wodą i gotujemy na 
słabym ogniu, aż ziarenka zmiękną, lecz się nie sklejają. Zanim ziarenka się ugotują, 
zalewamy wrzątkiem mak na 15 minut, po czym rozcieramy go w makutrze do 
„białego". Do gorącej pszenicy dodajemy miód, orzechy, (mielone) rodzynki, starty 
mak, rum. Wszystko zamieszać, „dodać duszy!" - (może być rum). Podzielić się ze 
wszystkimi, kogo lubisz. 

Marika Moroko, Hrabowiec 

Terczanyki - Bulianyki 
Składniki: 
Ciasto: 2 kg tartych ziemniaków, 1 łyżka soli, 4 łyżki mąki, 2 jajka. Nadzienie: 1 

kg ziemniaków gotowanych, 1 cebula, 1 łyżka soli, 100 g masła, 1/2 łyżeczki pieprzu. 



 

Wykonanie: 
Ziemniaki zetrzeć na tarce o małych oczkach, odcisnąć z wody, dodać mąkę i 

jajka, sól, pieprz i wyrobić z tego ciasto. 
Ciasto nakładać łyżką na dłoń i ugniatać placki. Na placki kłaść nadzienie i 

formować w pierogi. Rzucać na gotującą się wodę. Gotować 30 min. Podawać z 
przyrumienionym masłem. 

Pani Hnatiuk, Libuchora 
Korowaj 

Składniki: 
2 kg mąki, 1/2 kg drożdży, 1/2 kg cukru, 40 jajek, 1 łyżka soli, 1 cukier waniliowy, 

1 litr wody, 1 litr mleka, 200 g masła. 
Wykonanie: 
Cukier i drożdże rozetrzeć, wlać 1 litr letniej wody, 1 litr ciepłego mleka i jeden kg 

mąki (zrobić rozczyn i postawić na parę godzin). Żółtka oddzielić od białek, białka 
ubić, żółtka rozetrzeć z cukrem waniliowym i masłem, jak będą gotowe dodać 
rozczyn. Następnie wsypać resztę mąki i wyrobić na ciasto, aż będzie odstawało od 
rąk, następnie postawić na 24 godz. w letniej temperaturze. Jak podrośnie ułożyć w 
formę. Z ciasta, które pozostanie wykonać ozdoby w kształcie ptaszków i spiralek 
(ptaszky i szyszky). Przyozdobić nimi korowaj. Wypiekać w piecu ok. 1,5 godz. 

Korowaj był wypiekany zwykle na wesele. 
Marika Moroko, Hrabowiec 

Kołacz 
Składniki: 
1,5 kg mąki, 1/2 kg drożdży, 1/2 kg cukru, 40 jajek, 1 łyżka soli, 1 litr wody, 1 litr 

mleka, 200 g masła. 
Wykonanie: 
Ciasto wykonać tak jak na korowaj, następnie zrobić długie wałeczki, z których 

upleść długi warkocz i połączyć w koło. Następnie włożyć do pieca i wypiekać ok. 1,5 
godz. 

Marika Moroko, Hrabowiec 

Paska 
Składniki: 
2 kg mąki, 2 litry mleka, 1 kostka masła, 30 jaj, 1/2 kg drożdży, 1/2 kg rodzynek. 
Wykonanie: 
Robimy rozczyn rozcierając cukier z rodzynkami, dodajemy ciepłe mleko, 1 kg 

mąki i odstawiamy żeby podrosło. Żółtka rozdzielamy od białek, białka należy ubić na 
pianę, żółtka utrzeć z masłem. Wszystko razem z resztą mąki dodać do rozczynu. 
Rodzynki sparzyć, odcedzić, dodać do ciasta. Następnie dać do foremki i pozostawić 
na 1/2 godziny, żeby „podeszło". „Opadnięcie" paski źle wróżyło gospodyni. Paskę 
przyozdabiano napisem „X B" - „Chrystos Woskres" - gdyż była wypiekana na 
Wielkanoc. Czas wypieku ok. 1,5 godz. 

Marika Moroko, Hrabowiec 

Kołacz II 
Składniki: 
2 kg ziemniaków, 2-3 ziemniaki gotowane. 
Wykonanie: 
2 kg ziemniaków zetrzeć na tarce, odcisnąć z wody, dodać 2-3 ziemniaki 

gotowane, dodać jajko, posolić, wymieszać ciasto rozwałkować na okrągło, na 
grubość ok. 1 cm, 



 

na liściach z kapusty. Farsz ziemniaczany położyć na ciasto, zebrać boki ciasta 
połączyć u góry i sklepać, żeby wyglądało jak bochen. Posmarować po wierzchu 
masłem. Włożyć do pieca na 45 min. Wyjąć i można kroić jak tort. 

Alina Baj, Ustrzyki Dolne 
Kołacz III 

Składniki: 
Ciasto: 1/2 kg mąki, 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka soli, 2 jajka. 
Wykonanie: 
Ciasto zrobić tak, jak na pierogi (na wodzie lub mleku), rozwałkować na okrągło 

do około 1 cm grubości. Farsz zrobić jak na pierogi ruskie lub z kapustą z grzybami, 
albo na słodko z białym serem. 

Zawijamy jak poprzednio i wkładamy do pieca na 45 min. 
Alina Baj, Ustrzyki Dolne 

Nalewka wiśniowa 
Składniki i wykonanie: 
200 szt. wiśni, 200 szt. liści z wiśni, zagotować w 1,5 I wody. Następnego dnia 

odce- dzić, wywar zagotować z cukrem i kwaskiem cytrynowym. Wlać 1 I spirytusu. 
Mieszkanka przysiółka Popiele, wieś Jurowce 
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