


Mazury Zachodnie

P R Z E W O D N I K   K U L I N A R N Y

OD KUCHNI



Mazury Zachodnie

P R Z E W O D N I K   K U L I N A R N Y

OD KUCHNI



Mazury Zachodnie od kuchni 
- serwujemy wspomnienia 

 Smaki Mazur Zachodnich to połączenie kuchni

staropolskiej, mazurskiej, pruskiej, warmińskiej, niemieckiej, 

litewskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i holenderskiej. 

 W Przewodniku Kulinarnym prezentujemy wyjątkowe 

przepisy na dania m.in. z ryb, gęsiny, ślimaków oraz 

ziemniaków. Potrawy te serwowane są przez członków szlaku 

kulinarnego. Lokalni twórcy sztuki kulinarnej nie tylko 

odkrywają zapomniane smaki, odtwarzają dawne receptury, 

ale przede wszystkim pochylają się z szacunkiem nad 

różnorodnością regionalnych produktów. 

 Książka, którą trzymacie w dłoniach to także 

tradycyjne przepisy, ale w nowoczesnej formie. Łączymy 

zwiedzanie atrakcji turystycznych ze smakowaniem specjałów 

regionu. 

 Zachęcamy do odkrywania kuchni Mazur Zachodnich, 

regionu, który jest bardzo kameralny i gościnny. Możecie 

zatem liczyć na poznanie sekretów kulinarnych restauratorów 

i szefów kuchni, a także znakomitych wytwórców

i producentów żywności czy kultywujących lokalny smak Kół 

Gospodyń Wiejskich.  

3



Mazury Zachodnie od kuchni 
- serwujemy wspomnienia 

 Smaki Mazur Zachodnich to połączenie kuchni

staropolskiej, mazurskiej, pruskiej, warmińskiej, niemieckiej, 

litewskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i holenderskiej. 

 W Przewodniku Kulinarnym prezentujemy wyjątkowe 

przepisy na dania m.in. z ryb, gęsiny, ślimaków oraz 

ziemniaków. Potrawy te serwowane są przez członków szlaku 

kulinarnego. Lokalni twórcy sztuki kulinarnej nie tylko 

odkrywają zapomniane smaki, odtwarzają dawne receptury, 

ale przede wszystkim pochylają się z szacunkiem nad 

różnorodnością regionalnych produktów. 

 Książka, którą trzymacie w dłoniach to także 

tradycyjne przepisy, ale w nowoczesnej formie. Łączymy 

zwiedzanie atrakcji turystycznych ze smakowaniem specjałów 

regionu. 

 Zachęcamy do odkrywania kuchni Mazur Zachodnich, 

regionu, który jest bardzo kameralny i gościnny. Możecie 

zatem liczyć na poznanie sekretów kulinarnych restauratorów 

i szefów kuchni, a także znakomitych wytwórców

i producentów żywności czy kultywujących lokalny smak Kół 

Gospodyń Wiejskich.  

3







6

Przepisy

Śniadania

Przystawki

Przystawki ze ślimakiem

Zupy

Dania z gęsiną

Dania rybne

Dania mięsne

Danie ziemniaczane

Pierogi

Desery

Pieczywo

Przetwory
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5 MINUT
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Twarożek z nasturcją

Wymieszaj twaróg wiejski ze śmietaną, dopraw solą i pieprzem wedle własnego 

uznania, dodaj trochę posiekanych nasturcji. Na koniec posyp twarożek kwiatami 

i liśćmi nasturcji jakie Ci zostały i polej olejem.

Ś  N  I  A  D  A  N  I  A

SKŁADNIKI 

10 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Podawać z bułkami z marchewką (patrz przepis str. 82).

POTRAWA SERWOWANA   I  DOM GOŚCINNY STARA SZKOŁA
www.dylewskie.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Góra Dylewska (szczyt) (1,5 km)
  Jezioro Francuskie (4,4 km)

sól

pieprz

dowolny olej tłoczony 

na zimno

250 g 

100 g 

garść 

twarogu wiejskiego

ukwaszonej śmietany

świeżych kwiatów i liści 

nasturcji 
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Kozia ricotta

10

Do garnka wlać mleko i gotować. W momencie pojawienia się charakterystycznej pianki 

na mleku, tuż przed zagotowaniem, cienkim strumieniem dolać ocet lub sok z cytryny, 

ciągle mieszając. Po chwili mleko powinno się ściąć. Ściągnąć z ognia i odstawić na 5-10 

minut. Następnie przelać do durszlaka wyściełanego czystą chustą. Twarożek zostanie 

na chuście, a wygotowana serwatka powinna odpłynąć. Ser docisnąć, obciążyć 

i odstawić do ostygnięcia. Przyprawić solą do smaku i podawać z słodkimi lub słonymi 

dodatkami. 

Ś  N  I  A  D  A  N  I  A

SKŁADNIKI 

2 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  W trakcie grzania temperatura mleka powinna mieć ok. 90°C.
Do sera można dodać świeże zioła (koperek, pietruszka, tymianek,
bazylia) lub suszone (czosnek, pomidory, oregano, papryka chilli).
Ser w postaci małych kulek można przełożyć do słoika i zalać olejem.

POTRAWA SERWOWANA   I  KOZA NA LAWENDZIE
www.kozanalawendzie.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Muzeum Bitwy pod Grunwaldem (3,5 km)  
Muzeum Budownictwa Ludowego i Park etnograficzny 
w Olsztynku (19,3 km)

1 GODZINA

5 l

0,5 szklanki

mleka koziego

octu lub soku z cytryny

sól
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P R Z Y S T A W K A

12

Snajki - ślimaki w boczku

Gotowe filety ślimaka gotujemy w bulionie warzywnym przez około 45 minut. Następnie 

zawijamy w boczek i przekuwamy wykałaczką. Pieczemy 5-10 minut w piekarniku 

nagrzanym do 180°C, aż się zarumienią. Należy uważać, by nie piec ślimaków zbyt długo. 

Wykładamy na talerz i gorące snajki posypujemy startym serem. Podajemy z sosem 

czosnkowo-pietruszkowym. 

SKŁADNIKI 

12 szt. 

1 l 

ślimaków pasłęckich 

bulionu warzywnego

150 g boczku w plastrach  

parmezan

2 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Snajki równie dobrze smakują na zimno. 

1 GODZINA

POTRAWA SERWOWANA   I  BISTRO ŚLIMAKA
www.facebook.com/BistroSlimaka

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek w Pasłęku (1,5 km)
 Pochylnia w Buczyńcu (10 km)
 Kraina Ślimaka – Elbląg (23 km)
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P R Z Y S T A W K A

14

Złocisty Węgorz

Dokładnie oczyszczone węgorze wkładamy na 12 godzin do wcześniej przygotowanej 

solanki. Po tym czasie wyjmujemy rybę, osuszamy i wędzimy następne 12 godzin w gęstym 

olchowo-gruszkowym dymie o temperaturze ok. 50°C, oczywiście w starej dziadkowej 

wędzarni.

SKŁADNIKI 

2    węgorze z mazurskich jezior

3 l  solanki, której skład jest tajemnicą od pokoleń

4-5 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Trudny

WSKAZÓWKI  I  Krew węgorza zawiera niebezpieczną dla człowieka ichtiotoksynę, która 
ma działanie podobne do jadu węży. Traci ona swoje właściwości 
w temperaturze 50°C. 

24 GODZINY

POTRAWA SERWOWANA   I  GOŚCINIEC ZIELONY ZAKĄTEK  
www.zielonyzakatek-ilawa.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Dolina Iławki, a w niej dzika i tajemnicza rzeka Iławka
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Carpaccio z wędzonego półgęska

Półgęsek zamrozić, a następnie pokroić w bardzo cienkie plastry (do wykonania tej 

czynności najlepsza będzie krajalnica do wędlin lub bardzo ostry nóż). Jeszcze 

zamrożone plastry półgęska ułożyć na talerzu, a następnie udekorować listkami 

tymianku, skropić oliwą z oliwek.

P R Z Y S T A W K A

SKŁADNIKI 

półgęska wędzonego zimnym dymem

oliwy z oliwek

tymianek lub rukola do dekoracji

100 g 

20 ml 

4 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Carpaccio można podawać posypane płatkami sera grana padano, 
z dodatkiem kaparów i pokrojonymi w ćwiartki figami. 

POTRAWA SERWOWANA   I  GĘSIA CHATA
www.facebook.com/gesiachata

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Najdłuższe jezioro w Polsce – Jeziorak w Iławie
Rejs statkiem Ilavia po Jezioraku
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (6 km)

20 MINUT
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Wędzone pstrągi

Jeden kilogram soli rozpuścić w 6 litrach zimnej wody. Pstrągi wypatroszyć i dokładnie

wyczyścić, zalać roztworem soli. Zostawić na około 12 godzin. Rozgrzać wędzarnię, 

wędzić na małym ogniu przez około 2 godziny. 

P  R  Z  Y  S  T  A  W  K  A

SKŁADNIKI 

1 kg 

6 l 

soli

wody

6 szt. pstrągów

6 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Do solanki możemy dorzucić ząbki czosnku, liście laurowe, ziele angielskie.

POTRAWA SERWOWANA   I  AKTYWNA AGROTURYSTYKA
www.starejablonki.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki w Ostródzie (6,5 km)
Spływ kajakowy rzeką Drwęcą (3 km)
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (13 km)

14 GODZIN
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Ślimaki  nadziewane

,,Wziąć dużych ślimaków tylko takich, które się jeszcze nie pootwierały, wypłukać je

i zagotować w wodzie, potem odcedzić i zalać zimną wodą, wówczas powyciągać

końcem noża ślimaki ze skorupek, poodcinać im czarne, tylne końce (ogonki), wziąć

kawałek masła, nakrajać trochę marchwi w plasterki, selerów, pietruszki, cebuli, parę

suchych grzybów i wszystko razem ułożyć w to masło razem ze ślimakami, podlać

trochę rosołu lub wody i tak dusić przez godzinę wyłożyć to wszystko na stół, posiekać

drobno, dodać tartej bułki, parę łyżek śmietany kwaśnej, soli, kilka żółtek, trochę

pieprzu i gałki muszkatołowej tłuczonej, wymieszać dobrze i nakładać tym farszem

czysto wymyte skorupki.” - przepis z „Kuchnia Szlachecka – podarek dla młodych 

gospodyń’’

P R Z Y S T A W K A

SKŁADNIKI 

12 szt. 

12 szt. 

100 g 

100 g 

muszli do nadziewania 

obgotowanych filetów ze ślimaka 

nadzienia z masła z czosnkiem 

suszonych grzybów

pieprz, sól

2 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Trudny

WSKAZÓWKI  I  Do przygotowania nadzienia polecamy Masło Pasłęckie.

POTRAWA SERWOWANA   I  BISTRO ŚLIMAKA
www.facebook.com/BistroSlimaka

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek w Pasłęku (1,5 km)

Pochylnia w Buczyńcu (10 km)

Kraina Ślimaka – Elbląg (23 km)

1 GODZINA

Opcjonalnie: 

- ser tarty

- bułka tarta

- żółtka jaj

- gałka muszkatołowa

- kwaśna śmietana

- pietruszka, marchew, seler, cebula

21
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Warzywa i jajka ugotować. Następnie zmielić rybę, warzywa i dodać pozostałe 

składniki. Całą masę przełożyć do foremki i piec około godziny w temperaturze 200°C.

P R Z Y S T A W K A

SKŁADNIKI 

6 PORCJI STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Trudny

WSKAZÓWKI  I  Kiszona ikra z pstrąga oraz żurawina służą do wykończenia smaku potrawy,
dlatego dodajemy je na koniec przyrządzania.

POTRAWA SERWOWANA   I  KALINÓWKA - WZGÓRZA DYLEWSKIE
www.facebook.com/wzgorza.dylewskie

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Jezioro Francuskie (5,4 km)
Góra Dylewska (5,9 km)

2 GODZINY 

Pasztet z pstrąga z kiszoną ikrą

fileta z pstrąga

warzyw (marchew, seler, por, cebula, pietruszka)

jajka

kiszonej ikry

0,5 kg

0,5 kg

4 

garść 

garść

garść

natki pietruszki

żurawiny

pieprz cytrynowy

sól, cukier 
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POTRAWA SERWOWANA   I  KALINÓWKA - WZGÓRZA DYLEWSKIE
www.facebook.com/wzgorza.dylewskie

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Jezioro Francuskie (5,4 km)
Góra Dylewska (5,9 km)

2 GODZINY 

Pasztet z pstrąga z kiszoną ikrą

fileta z pstrąga

warzyw (marchew, seler, por, cebula, pietruszka)

jajka

kiszonej ikry

0,5 kg

0,5 kg

4 

garść 

garść

garść

natki pietruszki

żurawiny

pieprz cytrynowy

sól, cukier 
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Chłodnik z botwiny z nowalijkami
i sorbetem z buraka

Botwinkę sparzyć. Ogórki małosolne, botwinkę, kiszoną rzodkiewkę pokroić w kostkę, 

przełożyć do pojemnika, wymieszać. Doprawić czarnym pieprzem, solą i cukrem, który 

wyciągnie wodę i smak z warzyw.  

Następnie dodać cały nabiał, posiekany koper, natkę pietruszki i szczypior oraz sok 

z wytłoczonych buraków. Doprawić solą i mielonym pieprzem. Podawać z sorbetem 

z pieczonych buraków i jajkiem w koszulce.

Z U P A

SKŁADNIKI 

4 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Buraki na sorbet pieczemy zawinięte w folię aluminiową w temperaturze 
140°C przez 2,5 godziny. Miksujemy, dodajemy do smaku sok 
z cytryny oraz miód i mrozimy.

POTRAWA SERWOWANA   I  lalO
www.lalo.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Wyciąg nart wodnych
Zamek Krzyżacki (300 m)

20 MINUT

2 pęczki 

2 

2 pęczki

pęczek

pęczek 

pęczek

4 

100 ml

botwiny

duże buraki

kiszonej rzodkiewki

szczypioru

kopru

natki pietruszki

ogórki małosolne 

octu spirytusowego

120 g

400 ml

400 ml

300 ml

200 ml

300 ml

1

sól, pieprz

cukru

maślanki

kefiru

zsiadłego mleka

śmietany 18%

śmietany 30%

jajko
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2 GODZ. 30 MINUT

Zupa Rybna

W celu przygotowania wywaru pozostałości rybne po filetowaniu sandacza dokładnie 

czyścimy i myjemy. Wkładamy do garnka (oprócz skrzeli i oczu) i zalewamy 2 l zimnej 

wody. Dodajemy obrane warzywa, ziele angielskie, liść laurowy i opaloną cebulę. Całość 

gotujemy około 2,5 godziny. Pod koniec gotowania dodajemy pieprz oraz sól. Gotowy 

bulion przecedzamy. Do gotującego się wywaru dodajemy rozgniecione pomidory 

pelati. Czosnek i chili podsmażamy i dodajemy do zupy. Sandacza smażymy, kroimy 

w kostkę i wrzucamy do wywaru. Przyprawiamy solą i tabasco oraz dodajemy posiekaną 

natkę pietruszki.

Z U P A

SKŁADNIKI 

8 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Produkty do zupy powinny być wysokiej jakości. 
Dobrze ugotowany  wywar i świeże składniki są podstawą udanej zupy.

POTRAWA SERWOWANA   I  KURZA GÓRA
www.kurzagora.pl 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Tory tubingowe
Ośrodek narciarski
Wieża widokowa

½ łyżeczki

2,5 kg

70 g

pęczek

50 g

kilka kropel

ziaren kolorowego pieprzu

sól

pieprz

pomidorów pelati 

czosnku

natki pietruszki

papryczek chili

sosu tabasco

sandacza

selera naciowego

marchewki

wody

pietruszka 

cebula

seler

ziela angielskie

liść laurowy

1,7 kg 

2 łodygi 

2

2 l 

1 

1 

1 

2-3

26
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Czarna polewka

Zupa: Gotujemy na wolnym ogniu rosół z kaczki z włoszczyzną i przyprawami (ziele 
angielskie, liść laurowy, sól, pieprz). Następnie dokładnie mieszamy krew z kaczki z mąką 
ziemniaczaną, tak aby nie było grudek. Krew przelewamy do rosołu, doprawiamy do smaku 
octem i cukrem. Pod koniec gotowania dodajemy suszone owoce i majeranek.

Kluski: Do startych i odsączonych ziemniaków dodajemy mąkę żytnią, sól i mieszamy. 
Ciasto powinno być gęste. Masę ziemniaczaną na łyżce zanurzamy w osolonym wrzątku. 
Gotujemy 5 minut od wypłynięcia, po tym czasie odcedzamy i hartujemy przelewając zimną 
wodą. Kluski nakładamy na talerz i zalewamy czarną polewką. Posypujemy posiekaną natką 
pietruszki.

Z U P A

SKŁADNIKI 

6 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Cukier i ocet można zastąpić sokiem z czerwonej porzeczki i miodem, 
w zależności od tego czy wolimy kwaśniejszą czy słodszą zupę.

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DURĄGU
www.facebook.com/kgw.durag

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy XIX-wieczny park z wieloma pomnikami 
przyrody w Durągu

3 GODZINY

Zupa

1 szt. 

250 ml 

1 łyżka 

7

1 

1 

1 

250 g 

2-3 łyżki 

2 łyżki 

4

2 

Kluski

1 kg 

0,5 kg

natka pietruszki

octu 

majeranku

ziela angielskie

liście laurowe

sól, pieprz

ziemniaków

mąki żytniej

sól

tuszki z kaczki z sercem i podrobami

krwi z kaczki

mąki ziemniaczanej

marchewek 

seler

pietruszka

cebula

suszonych owoców (żurawina, śliwki, rodzynki)

cukier
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Z  U  P  A

POTRAWA SERWOWANA   I  GĘSIA CHATA
www.facebook.com/gesiachata

30

Zupa gulaszowa z żołądków gęsich

Żołądki gęsie oczyścić, umyć, przełożyć do rondla i zalać wodą, tak aby je całkowicie 
przykryć i zagotować. Łyżką cedzakową zebrać z powierzchni wywaru szumowinę, po 
czym zmniejszyć ogień, doprawić solą i pieprzem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. 
Żołądki gotować na wolnym ogniu ok. 1,5 godziny, aż staną się miękkie. Odcedzić, 
pozostawić do wystygnięcia, a następnie pokroić w kostkę. 
Porcje gęsi ułożyć w garnku i zalać 2 litrami wody i powoli doprowadzić do wrzenia. Po 
zagotowaniu zebrać szumowinę, dodać jedną cebulę opaloną nad ogniem. Doprawić 
solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Gotować na bardzo wolnym ogniu 
przez godzinę. Dodać marchew, pietruszkę i seler, gotować dalej przez około pół 
godziny. Z wywaru wyjąć warzywa i ugotowane porcje. Warzywa pokroić w kostkę
i przełożyć do zupy, dodać pokrojone żołądki.
Na patelni rozpuścić tłuszcz gęsi, drobno posiekaną cebulę i czosnek zeszklić. Dodać 
mąkę, podsmażyć do momentu, aż mąka zacznie brązowieć. Następnie dolać na 
patelnię trochę wywaru, energicznie rozprowadzić i przelać do garnka z żołądkami
i warzywami. Dolać sok pomidorowy, doprawić do smaku cząbrem, majerankiem, solą
i pieprzem.

SKŁADNIKI 

żołądków gęsich

porcji rosołowych z gęsi

marchewki

pietruszki

selera

soku pomidorowego

mąki pszennej

małe cebule

1 kg

1 kg

2 

2 

½ szt.

150 ml

łyżka

2 

czosnku

sól

pieprz

liście laurowe

ziela angielskie

cząber

majeranek

wody

ząbek

2-3 

3-4

3 l

6 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Zupę należy gotować powoli, na bardzo małym ogniu.
 Mięso obrane z kości można wykorzystać do pierogów.

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Rejs statkiem Ilavia po Jezioraku
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (6 km)

3 GODZINY



Z  U  P  A

POTRAWA SERWOWANA   I  GĘSIA CHATA
www.facebook.com/gesiachata
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SKŁADNIKI 
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3 GODZINY
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Żurek na wędzonce z suszonymi grzybami

Kiełbasę białą gotujemy w wodzie z liściem laurowym i zielem angielskim. Ostudzoną 

kiełbasę obieramy z osłonki, a następnie kroimy w półksiężyce. Boczek oraz wędzonki 

kroimy w cienkie paseczki, cebulę w kostkę, a czosnek ścieramy na tarce. Kiełbasę 

i wędzonki smażymy na rozgrzanej patelni. W tym czasie gotujemy grzyby, następnie 

kroimy w paski i podsmażamy. Wszystkie składniki przekładamy do garnka, w którym 

była gotowana biała kiełbasa i gotujemy. Po 15 minutach dodajemy zakwas, starty 

czosnek oraz śmietanę. Całość doprawiamy solą, pieprzem oraz odrobiną cukru. Zupę 

nalewamy do talerza i posypujemy natką pietruszki. 

Z U P A

SKŁADNIKI 

15 PORCJI STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Aby wydobyć cały aromat majeranku, podsmażamy go z wędzonkami
 i dodajemy do wywaru. Żurek można podać z ugotowanym jajkiem.

POTRAWA SERWOWANA   I  GOSPODA KRAINA JEZIOR
www.krainajezior.com.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki (1,5 km)

45 MINUT

kiełbasy białej surowej

wody 

wędzonego boczku swojskiego

wędzonek z Krainy Jezior

cebule

czosnku

zakwasu 

chrzanu tartego

suszonych grzybów

1 kg

1 l

200 g 

300 g 

2

5 ząbków 

1 l 

200 g 

50 g

majeranku

czosnku granulowanego

śmietany słodkiej

liść laurowy

ziela angielskie

natka pietruszki

sól

pieprz

cukier

25 g

10 g 

250 g

2-3 
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sól

pieprz

cukier

25 g

10 g 

250 g

2-3 



1 GODZINA

34

Mazurska kartoflanka z lanymi kluskami

Nastawiamy bulion warzywny. Do wrzącego wywaru wrzucamy obrane, umyte 

i pokrojone w plasterki ziemniaki. Gotujemy na średnim ogniu. Na patelni podsmażamy 

na brązowo pokrojoną w kostkę słoninę. Następnie dodajemy pokrojony boczek i na 

ostatnie 3 minuty dorzucamy cebulę  pokrojoną w drobną kostkę. Na patelnię wlewamy 

chochelkę wywaru, a następnie całą zawartość patelni przelewamy z powrotem do 

garnka. Gotujemy jeszcze kilka minut i doprawiamy do smaku.
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Z U P A

SKŁADNIKI 

10 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Kluczem do sukcesu pysznej zupy jest świeży lubczyk zerwany z własnej 
działki i wędzony boczek od zaprzyjaźnionej wędzarni.

POTRAWA SERWOWANA   I  MŁYN POD MARIASZKIEM  
www.facebook.com/mlynmariaszek

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Spływ kajakowy rzeką Drwęcą
Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (10 km)

1 kg 

4 l 

250 g 

250 g 

100 g

250 g

ziemniaków pokrojonych w talarki 

bulionu warzywnego

tarkowanej marchewki na grubych oczkach

cebuli

słoniny wędzonej

boczku wędzonego

2

200 g

 jajka

mąki pszennej

ziele angielskie

liść laurowy 

sól, pieprz

lubczyk świeży 
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Mazurska kartoflanka z lanymi kluskami

Nastawiamy bulion warzywny. Do wrzącego wywaru wrzucamy obrane, umyte 

i pokrojone w plasterki ziemniaki. Gotujemy na średnim ogniu. Na patelni podsmażamy 

na brązowo pokrojoną w kostkę słoninę. Następnie dodajemy pokrojony boczek i na 

ostatnie 3 minuty dorzucamy cebulę  pokrojoną w drobną kostkę. Na patelnię wlewamy 

chochelkę wywaru, a następnie całą zawartość patelni przelewamy z powrotem do 

garnka. Gotujemy jeszcze kilka minut i doprawiamy do smaku.

Lane kluski: Do kubka wbijamy całe jajka i dodajemy mąkę. Całość mieszamy na 

jednolitą masę. Zanurzamy łyżkę stołową w gotującej się zupie i odmierzamy paseczki  

z lanego ciasta, które wlewamy wprost do gotującej się zupy. Jak kluski wpłyną na 

wierzch zupa jest gotowa. 

Z U P A

SKŁADNIKI 

10 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Kluczem do sukcesu pysznej zupy jest świeży lubczyk zerwany z własnej 
działki i wędzony boczek od zaprzyjaźnionej wędzarni.

POTRAWA SERWOWANA   I  MŁYN POD MARIASZKIEM  
www.facebook.com/mlynmariaszek

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Spływ kajakowy rzeką Drwęcą
Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (10 km)

1 kg 

4 l 

250 g 

250 g 

100 g

250 g

ziemniaków pokrojonych w talarki 

bulionu warzywnego

tarkowanej marchewki na grubych oczkach

cebuli

słoniny wędzonej

boczku wędzonego

2

200 g

 jajka

mąki pszennej

ziele angielskie

liść laurowy 

sól, pieprz

lubczyk świeży 



1 GODZINA

36

Zwierzowianka

Ziemniaki, pietruszkę, pora obieramy i kroimy w plasterki, cebulę w kostkę. Masło 

wkładamy do rondelka, rozpuszczamy je na średnim ogniu, wrzucamy cebulę razem 

z porem i dusimy pod przykryciem przez około 10-12 minut, pamiętając o mieszaniu 

warzyw. Do garnka wlewamy bulion i dodajemy ziemniaki oraz pietruszkę. Gotujemy, 

aż ziemniaki będą miękkie. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Ugotowane 

warzywa miksujemy na gładką, jednolitą masę. Dodajemy mleko i mieszamy. Zupę 

przelewamy do miseczek, dekorujemy plastrami boczku, natką pietruszki i czarnuszką.

Z U P A

SKŁADNIKI 

2 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dodajemy odrobinę mleka lub kwaśnej śmietany.

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „LUBA” W LUBAJNACH
www.facebook.com/kgwlubawlubajnach

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki w Ostródzie (4,7 km)
Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (5 km)

duże ziemniaki

duży por (biała część)

pietruszka

cebula

bulionu warzywnego

mleka 3,2%

masła

sól

świeżo mielony czarny pieprz

plasterki smażonego boczku

natka pietruszki

czarnuszka

250 g

3

3 

1 

1 

1 

200 ml

200 ml 
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Zupa z leśnych grzybów

Do bulionu wrzucamy przesmażone na maśle grzyby z cebulką i czosnkiem. Dodajemy

pokrojoną włoszczyznę, gotujemy około 15 minut. Dokładamy wcześniej ugotowane 

kluski, doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Na koniec wlewamy słodką śmietanę, 

zagotowujemy i posypujemy natką pietruszki.

Z U P A

SKŁADNIKI 

bulionu warzywnego

kurek

borowików

włoszczyzna

cebula

czosnku

1 l

200 g

200 g

 

1

ząbek

śmietany 30%

masła

pieprzu

soli

klusek (mąka, jaja)

natka pietruszki

200 ml

100 g

odrobina

odrobina

200 g

2 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do zupy polecamy borowiki i kurki z mazurskich lasów.

POTRAWA SERWOWANA   I  OPEN KITCHEN GRILL & PIZZA
www.openkitchen.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Sala zabaw Sajmino Kids Room
Zamek Krzyżacki w Ostródzie (3,8 km)
Plaża przy jeziorze Sajmino (1,5 km)

2 GODZINY
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2 GODZ. + czas na marynowanie

40

Gołąbki mazurskie z gęsiną

Piersi z gęsi (koniecznie z kością) nacieramy solą, pieprzem i zmiażdżonym czosnkiem. 
Zostawiamy na noc w lodówce. Następnego dnia opiekamy pierś na patelni i umie-
szczamy w brytfannie. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160°C przez około 
godzinę. Pierś musi pozostać lekko twarda, by można oddzielić mięso od kości.
Mięso wraz ze skórą mielimy. Dodajemy cebulę drobno pokrojoną w kostkę, zeszkloną 
na gęsim tłuszczu, który pozostał z pieczenia piersi, doprawiamy do smaku. Kapustę 
parzymy w lekko osolonej wodzie. 
Mięso zawijamy w sparzone liście, formując gołąbki, które podsmażamy na patelni na 
gęsim smalcu i układamy w brytfance. Dodajemy wcześniej namoczone grzyby, jabłko 
ze skórą bez gniazd nasiennych. Pieczemy w piekarniku około godziny w temperaturze 
160°C, podlewamy tłuszczem z gęsi i odrobiną wody. 
Do garnka zlewamy tłuszcz, który powstał podczas pieczenia, grzyby oraz jabłko.
Całość blendujemy. Dodajemy śmietanę i dużą ilość posiekanego świeżego kopru.
W tak przygotowanym sosie umieszczamy upieczone gołąbki.

SKŁADNIKI 

22 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Trudny

WSKAZÓWKI  I  Do gęsi używamy jabłek odmiany Reneta Szara.

D A N I E  Z  G Ę S I N Ą

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA Z ZIELONYM PIECEM  
www.zielonypiec.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny (900 m)
Huta Szkła Artystycznego (500 m)

2,6 kg 

1 

6 ząbków

150 g

piersi z gęsi z kością 

jabłko

sól, pieprz

czosnku

suszonych grzybów

2  

1,7 kg

125 ml

pęczek

2-3 łyżki

cebule

kapusty Callaway

śmietany 36%

kopru 

gęsiego smalcu
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Sandacz z grubymi frytkami

Filet: Sandacza myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym, skórę lekko nacinamy. Solimy
i pieprzymy do smaku i skrapiamy sokiem z cytryny. Następnie ścieramy na tarce skórkę 
z cytryny. Całość marynujemy przez 15 minut, po czym panierujemy w mące i smażymy do 
uzyskania złocistego koloru. Posypujemy posiekanym koperkiem.

Frytki: Wybieramy jak największe ziemniaki, obieramy i kroimy w słupki o grubości około 
1,5cm. Odsączamy na ręczniku papierowym i blanszujemy na oleju w temp. 140°C. 
Następnie wkładamy je do roztworu wody z cukrem. Frytki smażymy w oleju o tempe-
raturze 180°C, aż osiągną pożądaną chrupkość oraz odpowiedni kolor.

Surówka: Białą kapustę cienko siekamy i solimy, aby zmiękła. Marchewkę ścieramy na tarce 
i dodajemy do kapusty. Cebulę drobno siekamy i dodajemy do reszty warzyw. Doprawiamy 
solą, pieprzem i cukrem oraz niewielką ilością oleju roślinnego i mieszamy. Wszystkie 
składniki wykładamy na duży talerz, dekorujemy liściem sałaty karbowanej i ćwiartką 
cytryny.

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

2 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do dania najlepiej użyć świeżego sandacza z Jezioraka.
Najlepsze odmiany ziemniaków do frytek to Asterix, Velox lub Bellarosa.

POTRAWA SERWOWANA   I  SMAŻALNIA RYB POD ŻAGLAMI
www.facebook.com/ilawapodzaglami

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Rejs statkiem Ilavia po najdłuższym jeziorze w Polsce - Jezioraku
Największa wyspa śródlądowa w Polsce - Wielka Żuława
Zabytkowy ratusz (1 km)

30 MINUT

400 g

300 g

½ główki

2 

1 

1 2-3 łyżki

filetów z sandacza

ziemniaków

białej kapusty

marchewki

cebula

cytryna

świeży koper

sól morska

pieprz cytrynowy

cukier

olej rzepakowy

mąki pszennej
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Golonka w kapuście kiszonej

Golonkę marynujemy czosnkiem, majerankiem i olejem. Zostawiamy na noc w lodówce 

pod przykryciem. Następnego dnia golonkę nadziewamy kiszoną kapustą i pieczemy 

pod przykryciem około 3 godziny w temperaturze 140°C, podlewając piwem co 

godzinę. 20 min przed końcem pieczenia zwiększamy temperaturę do 160°C, 

odkrywamy. Golonka powinna się zarumienić.  

D A N I E  M I Ę S N E

SKŁADNIKI 

1 PORCJASTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do podlewania golonki polecamy piwo Surfer. 
Golonkę podajemy z opiekanymi ziemniakami, chrzanem i musztardą.

POTRAWA SERWOWANA   I  HOTEL KARCZMA ŁABĘDŹ
www.karczma-labedz.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Jezioro Łabędź 
Miasto Iława (3,8 km)

czosnku

soli

pieprzu

piwa pszenicznego

2-3 ząbki

0,5 łyżeczki

0,5 łyżeczki

250 ml

0,6 kg

łyżka

20 dag

4 łyżki

golonki przedniej 

majeranku

kapusty kiszonej

oleju słonecznikowego
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Smażony sandacz z jabłkowymi racuchami

Filety z sandacza (bez ości) skrapiamy winem i przykrywamy wilgotnym ręcznikiem 
papierowym. Odstawiamy.
Do rondla wlewamy ocet balsamiczny i odparowujemy wodę do konsystencji miodu, 
studzimy. Dodajemy oliwę i blendujemy oraz doprawiamy solą, pieprzem i kwasem 
z cytrusów. Dressingiem polewamy szpinak, posypujemy uprażonymi orzechami i startym 
serem.
Do miski wkładamy drożdże i posypujemy obficie cukrem. Zostawiamy do rozpuszczenia, 
a gdy drożdże będą płynne, wlewamy letnie mleko (około 30°C), mąkę i pozostawiamy 
do podwojenia objętości. Następnie dodajemy pokrojone w kostkę jabłka (bez skórki) 
i mieszamy. Dosypujemy mąkę z ciecierzycy, aż uzyskamy odpowiednią konsystencję. 
Ciasto na racuchy nakładamy łyżką na rozgrzaną patelnię, smażymy z obu stron do 
zarumienienia. Dodajemy likier i podpalamy. 
Na bardzo rozgrzaną patelnię wrzucamy sandacza od strony skóry, na koniec smażenia 
dorzucamy cząstki cytrusów, doprawiamy pieprzem i solą. Zdejmujemy z ognia. Filety 
układamy na racuchach na talerzu, na którym jest sałatka ze szpinaku. 

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

4 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do przygotowania dania polecamy wino szczepu Chardonnay oraz ser
 z Gospodarstwa Ekologicznego „Kozia Farma Złotna”.

POTRAWA SERWOWANA   I  lalO
www.lalo.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Wyciąg nart wodnych
Amfiteatr (100 m)
Zamek Krzyżacki (300 m)

40 MINUT

filety z sandacza

białego wina półsłodkiego

octu balsamicznego

sól 

pieprz

pomarańczy, limonki i cytryny

szpinaku świeżego

oliwy

likieru pomarańczowego

4 

100 ml 

140 ml 

po 1 szt.

200 g 

100 ml

40 ml 

orzechów laskowych

sera długodojrzewającego

świeżych drożdży 

cukru 

jabłek Antonówek 

mleka

mąki pszennej 

mąki z ciecierzycy 

oleju do smażenia

120 g 

120 g 

20 g 

20 g 

1 kg 

0,2-0,5 l 

200 g 

200 g 

120 ml 



46
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D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E

POTRAWA SERWOWANA   I  KING PIN CLUB & RESTAURANT
www.kingpin.pl

48

Farszynki mazurskie

Ugotowane ziemniaki zmielić lub przecisnąć przez praskę, dodać jajka, sól, pieprz

i mąkę, wyrobić ciasto. Z ciasta robimy wałek, kroimy na kawałki i formujemy placuszki. 

Na środek każdego placka nakładamy farsz, zawijamy i formujemy kotlety. Panierujemy 

w jajku i bułce tartej, smażymy, aż uzyskają złoty kolor.

Farsz: Twaróg wymieszać z podsmażoną cebulą w kostkę, solą, pieprzem i śmietaną na 

jednolitą masę. 

SKŁADNIKI 

ziemniaków ugotowanych 

jajka

mąki

sól, pieprz

twarogu półtłustego

1 kg 

3 

0,5 kg 

0,5 kg

2 

2 łyżki 

cebule

śmietany 18%

bułka tarta i jajko do panierowania

olej lub oliwa do smażenia

4 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Farszynki można podawać z sosem z leśnych grzybów.

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Kręgielnia i basen
Bulwar Jeziora Drwęckiego (850 m)

30 MINUT



D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E

POTRAWA SERWOWANA   I  KING PIN CLUB & RESTAURANT
www.kingpin.pl

48

Farszynki mazurskie

Ugotowane ziemniaki zmielić lub przecisnąć przez praskę, dodać jajka, sól, pieprz

i mąkę, wyrobić ciasto. Z ciasta robimy wałek, kroimy na kawałki i formujemy placuszki. 

Na środek każdego placka nakładamy farsz, zawijamy i formujemy kotlety. Panierujemy 

w jajku i bułce tartej, smażymy, aż uzyskają złoty kolor.

Farsz: Twaróg wymieszać z podsmażoną cebulą w kostkę, solą, pieprzem i śmietaną na 

jednolitą masę. 

SKŁADNIKI 

ziemniaków ugotowanych 

jajka

mąki

sól, pieprz

twarogu półtłustego

1 kg 

3 

0,5 kg 

0,5 kg

2 

2 łyżki 

cebule

śmietany 18%

bułka tarta i jajko do panierowania

olej lub oliwa do smażenia

4 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Farszynki można podawać z sosem z leśnych grzybów.

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Kręgielnia i basen
Bulwar Jeziora Drwęckiego (850 m)

30 MINUT
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Klopsy Królewieckie

Klopsy: Mięso mielone wymieszać z namoczoną bułką pszenną, drobno posiekaną cebulą, 
pokrojonym anchois, jajkami, musztardą oraz natką pietruszki. Doprawić solą, pieprzem
i gałką muszkatołową. Zmoczonymi wodą dłońmi formować kule o wadze 60 g. Do 
gotującego się bulionu warzywnego wrzucić klopsy i gotować ok. 10 min.

Sos: Z masła i mąki zrobić zasmażkę, a następnie zalać śmietanką tworząc sos. Dodać 
drobno posiekane kapary i anchois, natkę pietruszki, sok oraz skórkę z cytryny. Doprawić 
solą, pieprzem, gałką muszkatołową i cukrem. Całość zagotować.

D A N I E  M I Ę S N E

SKŁADNIKI 

4 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do przygotowania klopsów należy użyć mięsa najwyższej jakości. 

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA U CZAPY
www.uczapy.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy Ratusz (500 m)
Jezioro Jeziorak i wyspa Wielka Żuława

45 MINUT

Klopsy

2 l

600 g

400 g

2 

200 g

100 g

4

60 g

5 g

Sos

80 g 

100 g

700 ml

80 g

50 g 

100 ml 

5 g

masła

mąki pszennej

śmietanki 18%

kaparów

anchois

soku z cytryny + skórka

natki pietruszki

gałka muszkatołowa

cukier

sól, pieprz

bulionu warzywnego

mięsa mielonego wołowego

mięsa mielonego wieprzowego

bułki pszenne

cebuli żółtej

anchois

jajka

musztardy

natki pietruszki

gałka muszkatołowa

sól, pieprz
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Rybę należy wypatroszyć oraz wyfiletować i zostawić ze skórą. Następnie obsypać 

marynatą (sól, pieprz, papryka słodka i czosnek) i odstawić do lodówki na 4 godziny. 

Przed smażeniem rozgrzewamy patelnię z tłuszczem do temperatury 160°C. 

Obtaczamy rybę w mące i smażymy na głębokim tłuszczu przez 10-15 minut. Rybę 

podajemy z mixem sałat i frytkami.

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

1 PORCJASTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Usmażoną rybę wykładamy na ręcznik papierowy, w celu odsączenia
tłuszczu.

POTRAWA SERWOWANA   I  PAJDA MAZUR
www.pajdamazur.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Plaża nad jeziorem Szeląg Wielki
Zamek Krzyżacki w Ostródzie (11 km) 
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie (14 km) 

5 GODZIN

1  

4-5 łyżek 

sum

mąki pszennej 

olej rzepakowy

papryka słodka

czosnek granulowany

sól

mix sałat

frytek150 g
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Lubajniak

Cebulę drobno kroimy oraz przesmażamy. Ugotowane ziemniaki przeciskamy przez 

praskę, dodajemy do nich twaróg oraz cebulę i przyprawiamy. Wszystko dokładnie 

mieszamy, a z powstałego ciasta formujemy placuszki, które obtaczamy w bułce tartej. 

Kotlety smażymy do uzyskania złocistego koloru. 

W celu zrobienia sosu, na maśle smażymy grzyby z pokrojoną cebulą, doprawiamy do 

smaku, a na koniec wlewamy śmietanę. Gotujemy wszystko chwilę na wolnym ogniu, na 

koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki.

Kotlety podajemy na gorąco z sosem.

D  A  N  I  E   Z  I  E  M  N  I  A  C  Z  A  N  E

SKŁADNIKI 

2 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Ziemniaki na kotlety gotujemy dzień wcześniej.

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „LUBA” W LUBAJNACH
www.facebook.com/kgwlubawlubajnach

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki w Ostródzie (4,7 km)
Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (5 km)

1 GODZINA

ziemniaków ugotowanych

twarogu tłustego

cebuli

pieprz

sól

pieprz ziołowy

papryka wędzona

1 kg

400 g

0,5 kg

250 g

1 

250 ml

2 łyżki

bułka tarta

grzybów sezonowych

cebula

śmietany 30%

natka pietruszki

masła
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2 GODZINY

56

Obrane ziemniaki zetrzeć na tarce o średnich oczkach. Cebulę obrać, pokroić w kostkę 

i przesmażyć razem z boczkiem na smalcu. Dodać do masy ziemniaczanej. Ziele 

angielskie i pieprz rozgnieść w moździerzu i razem z solą dodać do masy. Wbić całe jajko 

i wsypać mąkę. Wszystko dokładnie wymieszać. Formę z kominem wysmarować 

tłuszczem i wyłożyć plastrami boczku tak by wystawały. Masę ziemniaczaną przełożyć 

do formy i przykryć wystającym boczkiem. Babkę wstawić do nagrzanego piekarnika do 

temperatury 200°C i piec około 1,5 godziny przy ustawieniu „góra-dół”.

SKŁADNIKI 

20 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Babkę ziemniaczaną można podawać odsmażoną na patelni z sosem 
grzybowym lub gulaszem mięsnym. 

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NAPROMIE
www.facebook.com/kgw.naprom

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Dylewska Góra (7,1 km)
Zabytkowy most w Glaznotach (10,6 km)

ziemniaków

boczku surowego 

boczku surowego w plastrach 

mąki pszennej

jajko

2 kg 

150 g

200-250 g 

2 łyżki 

1 

1 

łyżka

3 szczypty

5-6 ziaren

2-3 ziarna 

cebula

smalcu

soli  

pieprzu czarnego

ziela angielskiego 

D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E
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D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E



25 MINUT

58

Okonki smażone z musem malinowym

Filety z okonia przyprawiamy solą oraz pieprzem ziołowym i obtaczamy w mące. 

Smażymy na rozgrzanym oleju do czasu, aż uzyskają złocisty kolor. W tym czasie 

gotujemy maliny do powstania konsystencji musu – pozostawiając naturalnie kwaśny 

smak. Usmażone okonki polewamy gorącym musem malinowym, podajemy z frytkami 

i świeżymi warzywami.

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

1 PORCJASTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Filety smażymy krótko, aby uniknąć zbyt mocnego wysmażenia.
Okonki można podawać także z opiekanymi ziemniakami.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA PRZYSTAŃ I PRZYJACIELE
www.naturalhotel.pl/restauracja-na-wyspie 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (2,9 km)
Zamek Krzyżacki w Ostródzie (7,2 km)

300 g

250 g

filetów z okonia

malin

sól

pieprz ziołowy

mąki

olej do smażenia

mix świeżych warzyw

frytek 

2-3 łyżki 

100 g 



25 MINUT
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Smażymy na rozgrzanym oleju do czasu, aż uzyskają złocisty kolor. W tym czasie 

gotujemy maliny do powstania konsystencji musu – pozostawiając naturalnie kwaśny 

smak. Usmażone okonki polewamy gorącym musem malinowym, podajemy z frytkami 

i świeżymi warzywami.

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

1 PORCJASTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Filety smażymy krótko, aby uniknąć zbyt mocnego wysmażenia.
Okonki można podawać także z opiekanymi ziemniakami.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA PRZYSTAŃ I PRZYJACIELE
www.naturalhotel.pl/restauracja-na-wyspie 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (2,9 km)
Zamek Krzyżacki w Ostródzie (7,2 km)

300 g

250 g

filetów z okonia

malin

sól

pieprz ziołowy

mąki

olej do smażenia

mix świeżych warzyw

frytek 

2-3 łyżki 

100 g 



60

Szare kluski z twarogiem i okrasą

Ziemniaki obieramy, mielimy i odcedzamy z nadmiaru wody. Do miski zmielonych 

ziemniaków dodajemy sól i pieprz, mąkę, jajko oraz mąkę ziemniaczaną. Całość 

dokładnie mieszamy. Średnio gęste ciasto wrzucamy łyżeczką do wrzącej wody

i gotujemy przez około 3 minuty (do wypłynięcia). Kluski odcedzamy i dodajemy do nich 

pokruszony twaróg.

D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E

SKŁADNIKI 

4 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Kluski można podawać z okrasą z cebuli i skwarek.

30 MINUT

POTRAWA SERWOWANA   I  KING PIN CLUB & RESTAURANT
www.kingpin.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Kręgielnia i basen
Bulwar Jeziora Drwęckiego (850 m)

1 kg

0,5 kg

1

ziemniaków

mąki

jajko

2 łyżki

250 g

mąki ziemniaczanej

twarogu
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Sielawa z patelni

62

Świeżą oraz wypatroszoną sielawę doprawiamy solą i pieprzem, obtaczamy w mące. 

Następnie smażymy na oleju, na rozgrzanej patelni przez około 7 minut z każdej strony, 

aż uzyska złoty kolor.

D A N I E  R Y B N E

SKŁADNIKI 

1 PORCJASTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Sielawę z patelni podajemy z opiekanymi ziemniakami i surówką.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA TAWERNA
www.facebook.com/tawernaostroda

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Amfiteatr (200 m)
Wyciąg nart wodnych (300 m)
Zamek Krzyżacki (600 m)

15 MINUT

sielawy

olej do smażenia

mąki pszennej

sól, pieprz

3–4 3–4 łyżki
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1 GODZ. 20 MINUT

Babka ziemniaczana

Ziemniaki oraz cebulę ścieramy na tarce o małych oczkach. Do powstałej masy 

dodajemy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy. Blachę tzw. keksówkę smarujemy 

olejem, a następnie obsypujemy bułką tartą. Ciasto przelewamy do przygotowanej 

blaszki i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez 50 minut. Po 

ostygnięciu, babkę kroimy na plastry, które następnie opiekamy na gorącym tłuszczu.

D A N I E  Z I E M N I A C Z A N E

SKŁADNIKI 

5 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Jeśli przygotowujemy babkę z młodych ziemniaków, trzeba
je odcisnąć na sicie z nadmiaru wody. 
Babka ziemniaczana najlepiej smakuje z sosem grzybowym
lub wiejską śmietaną.

POTRAWA SERWOWANA   I  KARCZMA SKANSEN
www.karczmaskansen.pl 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny 
Huta Szkła Artystycznego (450 m)

1 GODZ. 20 MINUT

2 kg

2

3

100 ml 

obranych ziemniaków

cebule

jajka

oleju

3 łyżki 

łyżeczka 

2 łyżeczki 

majeranku

pieprzu

soli

bułka tarta do posypania blachy
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Ciasto: Mąkę przesiewamy na stolnicę, wbijamy jajko, dodajemy łyżkę roztopionego 

masła oraz wodę. Wyrabiamy ciasto, aż stanie się jednolite oraz gładkie. Odstawiamy je 

na pół godziny do odpoczęcia. Następnie rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy okrągłe 

placuszki, a na środek nakładamy farsz. Zlepiamy brzegi ciasta i wrzucamy do gotującej 

się oraz posolonej wody. Gotujemy 3 minuty od wypłynięcia. 

Farsz: Ziemniaki, biały ser, podsmażony boczek i cebulę mielimy przez maszynkę, 

dodajemy posiekany koper. Doprawiamy solą oraz pieprzem i mieszamy.

Pierogi podajemy z łyżką kwaśnej śmietany.

P I E R O G I

SKŁADNIKI 

6 PORCJI STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  W dawnych czasach gospodynie, aby osiągnąć posmak ostrego sera,
klarowały masło, a zebranymi „szumowinami” polewały pierogi.
Pierogi można podawać  z masłem, cebulką lub skwarkami.

POTRAWA SERWOWANA   I  TAWERNA ŻEGLARSKA „POD OMEGĄ”
www.podomega.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Basen kryty (550 m)
Plaża (450 m)

2 GODZ. 30  MINUT

Ciasto

350 g   mąki pszennej

200 ml  wody 

łyżka   masła

1   jajko

  sól

Farsz

1 kg   ugotowanych ziemniaków

500 g 

300 g 

2-3 szt. 

3 pęczki

łyżka 

boczku wędzonego parzonego

białego sera

cebuli

kopru

tłuszczu

sól

pieprz

śmietana do podania
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Pierożki razowe z polską jagnięciną

Ciasto: Do misy wsypujemy mąkę razową i pszenną, dodajemy żółtka, jajko, sól oraz 

masło roztopione w ciepłym mleku. Całość ugniatamy i zostawiamy do odpoczęcia.

Z ciasta wykrawamy okręgi, nakładamy farsz i formujemy pierożki. Do garnka z lekko 

osoloną wodą wrzucamy pierogi i gotujemy. 

Farsz: Do zrobienia farszu dusimy jagnięcinę wraz z warzywami. Wszystko drobno 

siekamy.

Danie podajemy z zielonymi szparagami w emulsji maślanej.

P I E R O G I

SKŁADNIKI 

5 PORCJI STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Trudny

WSKAZÓWKI  I  Jagnięcinę przed duszeniem można zanurzyć w solance 8% na 8 godzin.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA PAŁACOWA
www.hotelanders.pl 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki w Ostródzie (6 km)
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie (13 km)

1 GODZ.  20 MINUT

Ciasto

0,5 kg

0,5 kg

125 g

250 ml

2

1

Farsz

1,5 kg 

200 g

200 g

100 g

 

 

łopatki jagnięcej bez kości

selera

marchwi

pietruszki

zioła

sól, pieprz

mąki razowej

mąki pszennej

masła roztopionego

mleka

żółtka

jajko

sól
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Zielone pierogi z wędzonym pstrągiem

70

Ciasto: Szpinak zalewamy gorącą wodą i miksujemy w blenderze, usuwając nadmiar 

wody. Łączymy z mąką i jajkami. Następnie zagniatamy ciasto, dodając 2 łyżki ciepłej 

wody oraz sól. Ciasto rozwałkowujemy, wycinamy kółka i nakładamy farsz. Lepimy 

pierogi formując ozdobny brzeg. Do posolonej wrzącej wody wrzucamy pierogi

i gotujemy ok. 2-3 min. do czasu wypłynięcia.

Farsz: Pstrąga obieramy z ości, łączymy z fetą i masłem. Na koniec dorzucamy 

posiekany koperek oraz szczypiorek i mieszamy.

Pierogi podajemy z kwaśną śmietaną.

P I E R O G I

SKŁADNIKI 

4 PORCJESTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do farszu używamy dobrej jakości, prawdziwego sera typu feta.
Jeżeli pstrąg będzie słony, nie dodajemy soli.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA KRESOWA
www.restauracja-kresowa-ostroda.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zamek Krzyżacki (700 m)
Bulwar Europejski nad Jeziorem Drwęckim (450 m)

1 GODZINA

Farsz

20 dag

20 dag

1 

pół pęczka

2 łyżki

4 łyżki

wędzonego pstrąga

sera typu feta

cebula dymka ze szczypiorkiem

koperku

masła

kwaśnej śmietany

 

mąki pszennej 

jajka

ciepłej wody

soli

szpinaku

Ciasto 

0,5 kg

2

2 łyżki 

szczypta

garść
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P I E R O G I

72

Pierogi z kapustą i grzybami

Ciasto: Do miski wsypujemy mąkę, sól oraz wlewamy olej i gorące mleko. Całość 

dokładnie mieszamy drewnianą łyżką i ugniatamy. Rozwałkowujemy ciasto, wycinamy 

owalne krążki, napełniamy je farszem i zlepiamy brzegi. Pierogi gotujemy w osolonej 

wodzie. Po wypłynięciu odcedzamy je i podsmażamy na oleju. 

Farsz: Grzyby moczymy. Kapustę gotujemy do miękkości, odsączamy i siekamy. Na 

patelni podsmażamy cebulę z grzybami, całość siekamy i dodajemy do kapusty. Farsz 

doprawiamy pieprzem i solą.

Pierogi podajemy okraszone cebulką.

SKŁADNIKI 

500 g

250 ml

30 ml

1,75 kg

100 g

2 

mąki pszennej

mleka

oleju

kapusty kiszonej

suszonych podgrzybków

cebule

sól

pieprz

5 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Po dodaniu gorącego mleka natychmiast zagniatamy ciasto.

1 GODZINA

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA STARY TARTAK
www.starytartak.com.pl 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy ratusz (800 m)
Rejs statkiem Ilavia po Jezioraku
Ruiny Zamku w Szymbarku (10 km)
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1 GODZINA

74

Dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą mazurską

Farsz: Kaszę gotujemy w osolonej wodzie, a cebulę kroimy i szklimy na maśle z odrobiną soli i pieprzu. 
Sielawę oddzielamy od ości i rozdrabniamy na niezbyt małe kawałki tak, aby potem była widoczna. 
Dodajemy wystudzoną kaszę, cebulę, natkę pietruszki i ewentualnie sól, delikatnie mieszając.

Ciasto: Zagniatamy elastyczne, gładkie ciasto i odkładamy na pół godziny, by odpoczęło. Po tym czasie 
rozwałkowujemy je na grubość około 2mm. Wycinamy krążki, na których układamy farsz i zlepiamy 
dzyndzałki. Gotujemy w osolonym wrzątku 4 minuty od wypłynięcia. 

Skrzeczki: Surowy boczek solimy, pieprzymy i nacieramy pastą z utartego czosnku z majerankiem
i odkładamy na noc do lodówki. Na drugi dzień kroimy w kostkę lub słupki i wysmażamy na skwarki.

Sos koperkowo-miodowy: Na maśle szklimy cebulę, pod koniec dodajemy starty ząbek czosnku, 
przyprawiamy pieprzem i solą ziołową. Wlewamy śmietankę i dodajemy miód. Gotujemy na wolnym 
ogniu, aż sos zredukuje się do aksamitnej konsystencji. Na koniec dosypujemy posiekany koperek.

Ugotowane dzyndzałki podajemy z sosem lub tradycyjne ze skrzeczkami.

P  I  E  R  O  G  I

SKŁADNIKI 

5 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Dzyndzałki podajemy w wianku  z sezonowych jadalnych ziół (szczaw,
mięta, koper, tymianek, bratki, botwinka).

Ciasto

3 szklanki

szklanka

1

szczypta

2 łyżki

Farsz

10 szt. 

100 g

1  

pół pęczka

mąki pszennej

ciepłej wody

jajko

soli

smalcu gęsiego

wędzonej sielawy

kaszy mazurskiej

duża cebula

natki pietruszki

pieprz i sól 

boczku surowego

czosnku

majeranek

sól, pieprz

cebula

koperku

czosnku

śmietany 36%

miodu

sól ziołowa, pieprz

Skrzeczki

0,5 kg

10 ząbków

Sos koperkowo-miodowy

1 

pęczek

ząbek

0,5 l

łyżeczka

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DURĄGU 
www.facebook.com/kgw.durag

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy XIX-wieczny park z wieloma pomnikami
przyrody w Durągu



1 GODZINA
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Dzyndzałki z wędzoną sielawą i kaszą mazurską

Farsz: Kaszę gotujemy w osolonej wodzie, a cebulę kroimy i szklimy na maśle z odrobiną soli i pieprzu. 
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rozwałkowujemy je na grubość około 2mm. Wycinamy krążki, na których układamy farsz i zlepiamy 
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przyprawiamy pieprzem i solą ziołową. Wlewamy śmietankę i dodajemy miód. Gotujemy na wolnym 
ogniu, aż sos zredukuje się do aksamitnej konsystencji. Na koniec dosypujemy posiekany koperek.

Ugotowane dzyndzałki podajemy z sosem lub tradycyjne ze skrzeczkami.

P  I  E  R  O  G  I

SKŁADNIKI 

5 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni
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śmietany 36%

miodu

sól ziołowa, pieprz

Skrzeczki
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POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DURĄGU 
www.facebook.com/kgw.durag

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy XIX-wieczny park z wieloma pomnikami
przyrody w Durągu
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76

Bułki drożdżowe z jagodami

Ciasto: Drożdże rozkruszamy do garnuszka, zasypujemy łyżeczką cukru i dolewamy 
odrobinę ciepłego mleka. Następnie rozcieramy, aż nabiorą płynnej konsystencji. 
Odstawiamy na kilka minut. Po odczekaniu, do dużej miski przesiewamy mąkę i wsypujemy 
cukier oraz roztrzepane jajka. Dodajemy drożdże i stopniowo wlewamy mleko oraz olej, 
mieszamy łyżką z pozostałymi składnikami. Wyrabiamy ciasto, aż będzie gładkie
i elastyczne. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 2 godziny. 
Wyrośnięte ciasto dzielimy na mniejsze porcje (około 14 sztuk o wadze 100 g). Każdy 
kawałek rozpłaszczamy, a na środku dajemy po 1 łyżeczce jagód zasypanych cukrem. 
Zlepiamy dokładnie, formując okrągłe bułeczki, które umieszczamy na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia, dbając o zachowanie odstępu między nimi. Posypujemy kruszonką 
i odstawiamy na 15–20 minut do wyrośnięcia. Bułki pieczemy 25 minut w piekarniku 
nagrzanym do 180°C.  

Kruszonka: Do miski wrzucamy zimne masło, cukier oraz cukier waniliowy i mąkę. 
Wszystko rozcieramy między palcami do czasu, aż składniki się połączą. 

SKŁADNIKI 

Ciasto

1 kg 

5 

500 ml 

100 g

2,5 szklanki

0,5 szklanki

 

mąki pszennej

jajek

oleju

drożdży

mleka 2%

cukru

Kruszonka

200 g 

0,5 szklanki

100 g

2 szklanki

Nadzienie

1 kg

0,5 szklanki

 

masła

cukru

cukru waniliowego

mąki pszennej

świeżych jagód

cukru do zasypania jagód

7 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Ciasto jest dobrze wyrobione, jeśli po naciśnięciu palcem wróci do swojego 
pierwotnego kształtu.

3 GODZINY

POTRAWA SERWOWANA   I  MŁYN POD MARIASZKIEM  
www.facebook.com/mlynmariaszek

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Spływ kajakowy rzeką Drwęcą
Śluza Mała Ruś na Kanale Elbląskim (10 km)
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3 GODZINY

POTRAWA SERWOWANA   I  MŁYN POD MARIASZKIEM  
www.facebook.com/mlynmariaszek
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Szarlotka na ciepło z mazurskich
jabłek i gruszek

Do miski przesiewamy suche składniki, ścieramy na tarce zimną margarynę i mieszamy. 

Następnie dodajemy żółtka i ugniatamy, aż masa zacznie się kruszyć. Jabłka i gruszki 

obieramy i trzemy na tarce o grubych oczkach. Owoce mieszamy z kisielem, 

cynamonem i cukrem. Ciasto dzielimy na dwie części, jedną wykładamy na blaszkę 

(40x25) i przykrywamy ją nadzieniem z owoców. Na wierzch wykładamy resztę ciasta. 

Pieczemy przez 1 godzinę w temperaturze 170°C.

D E S E R

SKŁADNIKI 

15 PORCJI STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Do ciasta najlepiej użyć kwaśnych jabłek.
Deser podawać z gałką lodów waniliowych.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA AUSTERIA
www.austeria.org 

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Zabytkowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (200 m)

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem (14,5 km)

1 GODZ. 30  MINUT

mąki krupczatki

mąki pszennej 

żółtka

margaryny

proszku do pieczenia

1,5 kg 

0,5 kg

1 opakowanie

2 łyżeczki

szklanka

mazurskich jabłek

mazurskich gruszek

kisielu wiśniowego

cynamonu mielonego

cukru drobnoziarnistego

500 g 

250 g

4

350 g

2 łyżeczki





3-4 GODZINY

80

Chleb oliwkowy

Z 50 ml mleka, 2 łyżek mąki i 5 dag drożdży robimy rozczyn. Przykrywamy i odstawiamy 

do wyrośnięcia. Mąkę, mleko, oliwę oraz sól mieszamy razem z przygotowanym 

wcześniej rozczynem, tworząc dosyć luźną, jednolitą masę. Dodajemy oliwki i czosnek, 

wszystko delikatnie łączymy. Tak przygotowane ciasto wkładamy do prostokątnej 

foremki o wymiarach 45 cm (dł.) x 10 cm (szer.) x 8 cm (wys.) i odkładamy do 

wyrośnięcia w ciepłym miejscu, pilnując by w foremce pozostał 1 cm wolnej przestrzeni 

od góry. Wkładamy wszystko do nagrzanego do 180°C piekarnika i pieczemy przez 45 

minut.

P I E C Z Y W O

SKŁADNIKI 

4 PORCJE STOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Do ciasta można dodać oregano.
Chleb wyśmienicie smakuje maczany w oliwie ziołowej.

POTRAWA SERWOWANA   I  RESTAURACJA Z ZIELONYM PIECEM  
www.zielonypiec.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Huta Szkła Artystycznego (500 m)
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny (900 m)

510 dag

450 ml

5 dag

5 ząbków

mąki tortowej

mleka

drożdży

czosnku

oliwek

oliwy

soli

4 dag

3 dag

1,5 dag





45 MINUT
+ czas w lodówce

82

Bułeczki z marchewką

Drożdże rozpuścić w letniej wodzie i wymieszać z pozostałymi składnikami. Wyrabiać 

około 15 minut. Zawinąć szczelnie i włożyć do lodówki na całą noc. Rano uformować 

18-20 kulek. Zostawić do wyrośnięcia na 15-20 minut. Piec przez 12-15 minut 

w piekarniku nagrzanym wcześniej do 200°C.

P I E C Z Y W O

SKŁADNIKI 

10 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Do ciasta można dodać 40 g różnych nasion np. słonecznika lub dyni.
Bułeczki podawać z twarożkiem z nasturcją (patrz przepis str. 8).

750 g

300 g 

710 g 

łyżka

mąki pszennej chlebowej

mąki orkiszowej  

wody 

miodu 

155 g 

15 g 

20 g 

2 łyżki

posiekanej marchwi

soli

świeżych drożdży

oleju

POTRAWA SERWOWANA   I  DOM GOŚCINNY STARA SZKOŁA
www.dylewskie.pl

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Góra Dylewska (szczyt) (1,5 km)
Jezioro Francuskie (4,4 km)





P I E C Z Y W O

84

W niewielkiej ilości ciepłej wody rozrobić drożdże z cukrem. Odstawić, aby wyrosły. W tym 

czasie wsypać do miski mąkę pszenną i żytnią, wodę, sól oraz ulubione dodatki. Gdy 

drożdże podrosną, dodać zaczyn do przygotowanej wcześniej mieszanki i wyrobić ciasto. 

Odstawić w ciepłe miejsce, bez przeciągów. Kiedy ciasto podrośnie, podzielić na dwie 

równe części. Blaszki (10x25 cm) wysmarować olejem i przełożyć ciasto. Ponownie 

zostawić do wyrośnięcia. Piec około godziny w piekarniku nagrzanym do 180 °C.

SKŁADNIKI 

4 szklanki 

2 szklanki

50 g

2 łyżeczki 

2 szklanki

mąki pszennej

mąki żytniej

świeżych drożdży

soli

ciepłej wody

łyżeczka cukru

ulubione dodatki (pestki dyni,

słonecznik, siemię lniane)

olej

20 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Łatwy

WSKAZÓWKI  I  Przed pieczeniem wierzch można posypać ulubionymi ziarnami,
a posmarowanie chleba olejem pozwoli uzyskać chrupiącą skórkę.

1 GODZ. 40 MINUT

POTRAWA SERWOWANA   I  KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NAPROMIE
www.facebook.com/kgw.naprom

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Dylewska Góra (7,1 km)
Zabytkowy most w Glaznotach (10,6 km)
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PrzySmaki Wyobraźni

Owoce, warzywa oraz zioła należy umyć i odrzucić uszkodzone, nadgniłe oraz 

z plamami. Usuwamy z nich gniazda nasienne, a owoce pestkowe drylujemy. Następnie 

kroimy w plastry lub kostkę i układamy na tacy suszarniczej. Czas suszenia oraz 

temperatura są różne w zależności od surowca. Warzywa i owoce suszy się początkowo 

w 45°C, a następnie podwyższa się temperaturę do 60-70°C. Zioła natomiast suszymy 

w niższej temperaturze (około 40°C) przez kilka godzin. Suszone warzywa, owoce 

i zioła należy przechowywać w szczelnym pojemniku, żeby nie straciły aromatu.

P R Z E T W O R Y

SKŁADNIKI 

Warzywa (pomidory, seler naciowy, cukinia, jarmuż), owoce (truskawka, jabłko) lub zioła

10-15 PORCJISTOPIEŃ TRUDNOŚCI  I  Średni

WSKAZÓWKI  I  Przekąski można dodać do deserów, wypieków oraz innych potraw.
Można również konsumować w formie chipsów.

POTRAWA SERWOWANA   I  EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
JOANNA I SEBASTIAN WALKIEWICZ
www.facebook.com/EkologicznegospodarstwoWalkiewicz

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE  I  Muzeum Bitwy pod Grunwaldem (7 km)
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny
w Olsztynku (23 km)

5-11 GODZIN
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