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Słów kilka od redakcji… 

Las jest dla człowieka nieocenionym dobrem. To potężna fabryka 
tlenu, miejsce wolne od bakterii, uspokajające, lecznicze. To otwarta spiżarnia 
niepowtarzalnych smaków owoców leśnych, grzybów, dziczyzny, miodu  
i ziół. Produkty z lasu są naturalne, wolne od pestycydów. Dobrze 
wykorzystane wzbogacają smak przyrządzanych przez nas potraw. 

Spotkaniom Dian z Klubu „Wadera” działającym przy Zarządzie 
Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu niejednokrotnie 
towarzyszy pyszna kuchnia. Często gotujemy, smakujemy, 
doprawiamy,  słuchamy porad miłośników kuchni myśliwskiej, studiujemy 
literaturę  
w poszukiwaniu sprawdzonych przepisów. Wśród nas są koleżanki, które 
doskonale gotują i pieką pyszne ciasta, a co najważniejsze - chętnie dzielą się 
z nami swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Właśnie na jednym z takich 
spotkań padł pomysł przystąpienia do konkursu grantowego organizowanego 
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny 
SMK z siedzibą w Zbydniowie. Współorganizatorem projektu jest Polski 
Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu. Nasz projekt „Wiem co 
zjem” zyskał aprobatę komisji konkursowej. I tak oto jesteśmy na etapie 
finalnym jego realizacji. Jednym z założeń jest prowadzenie  strony na 

facebooku: Wiem co zjem/Klub Dian Wadera przy ZO PZŁ w Tarnobrzegu. 
To właśnie tam zachęcamy do przyrządzania potraw opartych na naturalnych 
produktach z naszych lasów, pól i łąk. Zamieszczamy sprawdzone przepisy 
przesłane przez smakoszy zdrowej kuchni. Znaleźć tam można receptury na 
potrawy z dziczyzny, nalewki, przetwory, a także informacje dotyczące 
korzyści jakie niesie za sobą wykorzystanie naturalnych produktów  
w codziennej diecie.  Z radością obserwujemy spore zainteresowanie naszymi 
działaniami. Miło jest widzieć pochlebne komentarze. Oczywiście strona nie 
miałaby racji bytu bez osób, które dzielą się z nami przepisami i swoim 
doświadczeniem…. Bardzo dziękujemy i liczymy na więcej. 

Zebrane w niniejszej publikacji przepisy pochodzą  
z administrowanej przez nas strony, od naszych koleżanek i kolegów 
myśliwych, a także od osób, które na co dzień sympatyzują z kuchnią 
myśliwską i zechciały się z nami podzielić recepturami na swoje popisowe 
dania. 

Zachęcamy do sięgnięcia po sprawdzone receptury na zdrowe, 
smaczne dania oparte na darach lasu. Mamy nadzieję, że gotowanie z nami 
przyniesie Wam moc satysfakcji. 

 
Redakcja 
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Dania konkursowe 
W ramach realizowanego projektu został ogłoszony Konkurs Kulinarny  

o Puchar Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. Miał on na celu  
m.in. budowanie świadomości społeczności dotyczącej produktu lokalnego 
oraz promocji polskich tradycji kulinarnych budowanych na bazie dziczyzny, 
popularyzację potraw kuchni myśliwskiej, oraz przede wszystkim prezentację 
rzemiosła kulinarnego myśliwych Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. 

Konkurs skierowany był do członków Polskiego Związku Łowieckiego 
Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu oraz innych mieszkańców regionu Puszczy 
Sandomierskiej. Uczestniczący w Konkursie przygotowali na własny koszt 
potrawy konkursowe z wykorzystaniem dziczyzny, owoców lasu i innych 
naturalnych produktów. Rodzaj potrawy był dobrowolny.  

Do finału weszły trzy potrawy: gołąbki z kaszą gryczaną i dzikiem  
w aromatycznym sosie grzybowym, gulasz z sarniny i jelenia, pierogi w trzech 
odsłonach  z dzika, jelenia i sarny z barszczykiem czerwonym. Każda  
z potraw została oceniona według ściśle określonych kryteriów. Liczyły się 
jakość i smak przygotowanej potrawy, dbałość o odtworzenie tradycyjnego 
przepisu potrawy konkursowej oraz estetyka i aranżacja podania potrawy – 
zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.  

Nagrodami w konkursie były akcesoria kuchenne. 

Ostatecznie decyzją kapituły konkursowej w składzie Marcin Gremski, 
Sebastian Tuźnik i Hubert Klubek nagrodzone zostały potrawy: 

Miejsce I – pierogi w trzech odsłonach przygotowane przez Panią Jolantę 
Kiszka 
Miejsce II – gołąbki w sosie grzybowym w wykonaniu Pani Jolanty Piekarz 
Miejsce III – gulasz z dziczyzny, który przygotowała Pani Bożena Molawka  
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Pierogi w trzech odsłonach 

Odsłona pierwsza:  
pierogi z sarniny 

Sarnina 
Marynata: 10 łyżek oliwy, 4 łyżki octu balsamicznego, 4 łyżki miodu,  
4 łyżki musztardy, 3 łyżki ketchupu, ziarna jałowca, ziarna ziela 
angielskiego, liść laurowy, chili w proszku. 

Sposób przyrządzenia: zamarynowane mięso należy pokroić w grubszą kostkę. 
Na głębokiej patelni rozgrzać olej i wrzucać mięso. Gdy mięso będzie dobrze 
obsmażone dodajemy cebulę oraz kilka suszonych grzybów. 
Podlewamy mięso bulionem lub wodą przykrywamy i dusimy do miękkości.  
W tym samym czasie obgotowujemy kiszoną kapustę. Gdy wszystkie składniki 
są już miękkie odstawiamy do ostudzenia a następnie mielimy w maszynce do 
mięsa. Doprawiamy do smaku. 

 

Odsłona druga i trzecia:  
pierogi z jelenia i dzika 

Jeleń i dzik 
Marynata : 1 szklanka czerwonego wina, 0,5 szklanki oliwy, 5 łyżek octu 
winnego, 6 ząbków czosnku, ziarna jałowca, liście laurowe, ziele angielskie, 
pieprz ziarnisty 

Sposób przyrządzenia: zamarynowane mięso, każde osobno, pokroić  
w grubszą kostkę. Na głębokiej patelni rozgrzać olej i wrzucać mięso. Gdy 
mięso będzie dobrze obsmażone dodajemy cebulę (może być pokrojona  
w grubszą kostkę) oraz kilka suszonych grzybów. Podlewamy mięso bulionem 
lub wodą przykrywamy i dusimy do miękkości. Kiedy mięso jest już gotowe  
a płyn się zredukował odstawiamy do wystygnięcia. Po tym czasie mielimy 
mięso w maszynce oraz przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. 
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Ciasto na pierogi 

Aby odróżnić pierogi ciasto zostało zrobione w trzech kolorach:  
- czerwone z sokiem buraka ćwikłowego (sok wyciśnięty w wyciskarce 
wolnoobrotowej. Do ciasta dodany zamiast wody w takiej samej proporcji po 
podgrzaniu) 
- zielone z dodatkiem soku wyciśniętego ze świeżych liści szpinaku. Do ciasta 
dodany zamiast wody po wcześniejszym podgrzaniu. 
- trzecia porcja ciasta bez żadnych dodatków 

Składniki:2 szkl. mąki pszennej, 1 jajko, 1 łyżka oleju, 1/2 szkl. gorącej wody, 
1 łyżka soli 

Sposób przyrządzenia: Mąkę wymieszać z solą. Dodać jajko i olej. Wymieszać 
wlać gorącą wodę i dokładnie wyrobić. W trakcie wyrabiania powinno się 
zrobić bardziej elastyczne. Jeśli nadal będzie suche dodać jeszcze trochę wody. 
Wyrobione ciasto położyć na talerzu i przykryć np. pokrywką. Talerz umieścić 
na garnku z ciepłą wodą. Odstawić na 20 minut żeby ciasto odpoczęło. 
Wyciągać tylko tyle ciasta ile potrzebujemy, a resztki wrzucać z powrotem pod 
przykrycie. 
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Gołąbki z kaszą gryczaną i dzikiem  
w aromatycznym sosie grzybowym 

Farsz: mięso z dziczyzny ok. 2.5 kg, karkówka wieprzowa ok. 1 kg, 2 cebule, 
4-5 ząbków czosnku, dwie garście grzybów suszonych, po ok. 600g ryżu  
i kaszy gryczanej (mniej lub więcej w zależności jak bardzo mięsne gołąbki się 
lubi), sól, pieprz, ziele ang. mielone, pieprz ziołowy. 

 
Sposób przyrządzenia: Mięso natrzeć przyprawami i posiekanym czosnkiem, 
zostawić na kilka godzin w chłodzie, potem upiec. 
Cebule pokroić i zeszklić na maśle lub oleju. Grzyby ugotować. 
Zemleć mięso, cebulę i grzybki. Dodać ugotowane lekko al dente ryż i kaszę. 
Doprawić solą, pieprzem i pieprzem ziołowym. Wymieszać. Zawijać we 
wcześniej przygotowane liście kapusty. Piec w temp. 180 st. w piekarniku 
przez ok. 1-1.5 h. 

Sos: grzyby suszone ok. 2 garście, duża cebula, śmietanka 30%, masło, sól, 
pieprz i pieprz ziołowy, czosnek granulowany 

Sposób przyrządzenia: Grzyby ugotować i posiekać. Cebulę posiekać i zeszklić 
na maśle, dodać posiekane grzyby. Dodać przyprawy do smaku. Przesmażyć. 
Dodać śmietankę (ok. 150 ml) czosnek granulowany ok pół łyżeczki, podlać 
wodą do konsystencji sosu i jeszcze gotować ok. 5min. Można lekko zagęścić 
mąką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

8  
 

Gulasz z dziczyzny 
Składniki: 1 kg surowej dziczyzny (dzik, sarna), 250 g pomidorów z puszki  
(z zalewą), 2 cebule, 2 marchewki, kawałek selera, 1 pietruszka,  
1 łyżka smalcu, zioła (garść jagód jałowca, kilka liści laurowych, kilka ziaren 
pieprzu), garść suszonych borowików, sól i pieprz, papryka słodka,  
papryka ostra. 

Marynata: 1 marchewka, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, kilka rozgniecionych 
ziaren jałowca (8-10), igiełki z jednej gałązki rozmarynu lub 1/2 łyżeczki 
suszonego, kilka gałązek świeżego tymianku, gałązka świeżego oregano,  
2 liście laurowe, kilka ziaren pieprzu 

 Sposób przyrządzenia: Mięso marynujemy 2-3 dni w lodówce. 
Następnie kroimy w kostkę, smażymy na smalcu ,dodajemy cebulę ,wszystko 
zalewamy wodą i dusimy do miękkości pod przykryciem ,dodajemy przyprawy, 
suszone grzyby i pomidory z puszki oraz przyprawy. 
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 Dziczyzna 
Dziczyzna posiada wyjątkowy smak, którego nie da się zastąpić 

żadną mieszanką ziół i przypraw. Podczas gdy mięso z dzika jest nieco 
ostrzejsze i charakterne, mięso z jelenia i sarny ma smak delikatniejszy  
i bardziej aromatyczny. Wszystko to dzięki wyjątkowo naturalnej  
i ekologicznej diecie dzikiej zwierzyny. Dzięki temu dziczyzna posiada 
wyjątkowy smak i aromat. Dodatkowo mięso z dziczyzny jest bardzo soczyste 
i kruche.  

Dziczyzna, jako mięso o najniższej zawartości tłuszczu  
i cholesterolu, przy jednoczenie wysokim poziomie witamin i minerałów, 
polecana jest szczególnie osobom, cierpiącym i mającym tendencje do chorób 
układu krwionośnego – miażdżycy, chorób serca, zatkanych tętnic, czy 
problemów z wysokim ciśnieniem krwi. Ze względu na czystość mięsa  
z dzikich zwierząt pod kątem hormonów, antybiotyków i pestycydów, 
dziczyzna nie powoduje alergii pokarmowych, które są obecnie jedną  
z największych chorób cywilizacyjnych. Dziczyzna jest także mięsiwem 
idealnym podczas stosowania diet – niska kaloryczność i zawartość tłuszczy, 
wysoki poziom kwasów białka i aminokwasów, oraz produkt w pełni 
naturalny i ekologiczny. 

Dziczyzna jest mięsem dosyć twardym i wymagającym, dlatego zanim 
zaczniemy przygotowywać z niego potrawy, powinno ono przez długi czas 
kruszeć w niskiej temperaturze. Z dziczyzny przygotujemy też różne smaczne 

wyroby, takie jak pasztety, kiełbasy, kabanosy, chorizo, smalec, szynki czy 
salami. Mięso przed przygotowaniem potrawy, możemy zamarynować,  
co dodatkowo wydobędzie bogaty bukiet smaku i aromatu. Dziczyzna 
świetnie smakuje podawana ze słodkimi dodatkami, między innymi 
konfiturami z żurawiny czy cebuli, kawałkami gruszki czy suszonych 
owoców, oraz w towarzystwie czerwonego wina. 

Dziczyzna jest jednym z najmniej kalorycznych rodzajów mięs - 
średnia wartość energetyczna dziczyzny różnych gatunków wynosi 120 kcal 
na 100 g. Mięso z dzika to 108 kcal na 100 g, mięso sarny - 130 kcal na 100 g, 
a np. w przypadku wieprzowiny współczynnik ten wynosi 300 kcal na 100 g. 
Co więcej, 80 procent kalorii z dziczyzny pochodzi z pełnowartościowego 
białka. Niska jest również zawartość tłuszczu w dziczyźnie - 1,3 g na 100 g 
surowego mięsa - wszystko dzięki temu, że zwierzęta żyją na wolności, cały 
czas pozostając w ruchu i spalając tkankę tłuszczową. Dzięki niewielkiej 
wartości energetycznej, dziczyzna jest polecana w dietach odchudzających. 

Dziczyzna zawiera duże ilości białka, i to znacznie bogatszego  
w aminokwasy egzogenne, czyli takie, których organizm sam nie potrafi 
wytworzyć. Obfituje w witaminy, zwłaszcza z grupy B, i minerały – wapń, 
fosfor, magnez oraz łatwo przyswajalne W dziczyźnie znajdziemy jedynie 
minimalne ilości adrenaliny, ponieważ zwierzęta nie przeżywają stresu 
związanego z transportem do ubojni. 
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Potrawy z dzika 

„Borem dzik pędzi w dal, 
Zacne to zdobycze. 
Strzelbę chwyć, żwawo pal, 
Dobre schaby dzicze” 
(Teofil Lenartowicz) 

 

Mięso z dzika to jedna z najpopularniejszych odmian dziczyzny. Ma 
ciemnoczerwoną barwę, jest bardzo aromatyczne. Najczęściej wykorzystuje się 
je do przygotowywania potrawek, gulaszu, szynki i kiełbasy. Mięso jest 
delikatne, o zwartych włóknach, a więc i twardsze od mięsa trzody chlewnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczeń z dzika po myśliwsku 

Składniki: 1 kg szynki, 100 g słoniny, 2 łyżki smalcu, 1 łyżeczka mąki,  
2 cebule, pół szklanki jasnego piwa, 2 łyżki musztardy, 1 żółtko, 1 łyżka soku 
z cytryny, 1 łyżeczka otartej skórki z cytryny, sól, pieprz, szczypta cukru. 
Marynata: 1 szklanka octu winnego, 1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek 
selera, 1 cebula, 1 listek laurowy, po 5-7 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu. 

Sposób przyrządzenia: Składniki marynaty zagotować i ostudzić. 
Odżyłowane i umyte mięso porządnie wygnieść ręką, ułożyć w kamiennym 
garnku, zalać marynatą, wynieść w chłodne miejsce na 2-3 dni, codziennie 
przekręcać. Po wyjęciu z marynaty mięso osuszyć, gęsto naszpikować słoniną, 
natrzeć solą i pieprzem, zostawić na godzinę. Następnie oprószyć je mąką, 
zrumienić ze wszystkich stron na rozgrzanym smalcu, przełożyć do rondla, 
polać smalcem, dodać pokro-joną w plasterki cebulę, skropić piwem i dusić pod 
przykryciem, często podlewając przece-dzoną marynatą. Gdy mięso miękkie, 
wyjąć, pokroić na plastry, ponownie ułożyć w rondlu. Wymieszać dokładnie 
żółtko z musztardą, sokiem i skórką z cytryny, szczyptą cukru, solą  
i pieprzem. Tak przygotowanym sosem zalać plastry mięsa i chwilę trzymać na 
niewielkim ogniu. Mięso delikatnie ułożyć na ogrzanym półmisku. Podawać  
z kopytkami lub frytkami. Sos przetrzeć przez sito i podać w sosjerce. 

Sposób podania: Mięso podawać na gorąco, podgrzane w sosie. Najlepszy 
dodatek: buraczki zasmażane, surówka z kwaszonej kapusty. 
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Comber z dzika 

Składniki: 1 kg combra z dzika, 0,5 szklanki octu, 0,5 łyżeczki soli,  
1 łyżka ziaren jałowca, kilka goździków, kilka ziaren ziela angielskiego,  
1 duża cebula, 10 dag słoniny. 1 łyżka słoniny. 1 łyżka smalcu, sól, pieprz, 
cukier, szklanki śmietany, 1 łyżka tartej bułki. 

 
Sposób przyrządzenia: Na kilka dni przed przyrządzeniem potrawy comber 
„zamarynować”. Jałowiec, goździki i ziele angielskie utłuc w moździerzu, 
wsypać do octu, zagotować. Comber ułożyć w misce, natrzeć solą, obłożyć 
plasterkami cebuli, polać ostudzonym octem z korzeniami. Przykryć, wstawić 
do lodówki lub przechować w zimnej spiżarni przez 3-4 dni. Codziennie 
trzeba comber odwracać. Zamarynowany comber wyjąć z marynaty. Słoninę 
oczyścić, odłożyć, resztę pokrajać w sztabki, którymi naszpikować comber. 
Następnie obrumienić równomiernie, wkładając na patelnię z rozgrzanym 
smalcem. Przełożyć do rondla, dodać cebulę i resztę marynaty oraz pokrajaną 
w plasterki pozostawioną słoninę, podlać szklanką wrzącej wody. Dusić na 
małym ogniu pod przykryciem. Gdy mięso zmięknie, obsypać je tartą bułką, 
podlać śmietaną, dusić jeszcze kilka minut. Uduszone mięso wyjąć na deskę, 
sos wymieszać, przyprawić solą, pieprzem i odrobiną cukru. Mięso pokrajać  
w plastry, ułożyć na ogrzanym półmisku, polać sosem.  

Sposób podania: Podawać z ziemniakami pieczonymi lub makaronem  
i buraczkami. 

 

 

Wątróbka z dzika po myśliwsku 

Składniki: 60 dag wątróbki z dzika (lub wieprzowej), sadło z dzika  
(lub smalec wieprzowy), 50 dag cebuli, mąka, pieprz mielony, liść laurowy  
i po kilka ziarenek: pieprzu, ziela angielskiego i jałowca. 

Sposób przyrządzenia: Wątróbkę wytrzeć czystą ściereczką (najlepiej w ogóle 
jej nie myć), pokroić na plastry grubości ok. 1 cm i rozbić lekko tłuczkiem. 
Posypać pieprzem i rozdrobnionymi przyprawami (nie solić!), przykryć  
i pozostawić w chłodnym miejscu na 2 godziny. Następnie oprószyć mąką  
i obrumienić z obu stron na stopionym sadle lub smalcu. Na tej samej patelni 
podsmażyć cebulę pokrojoną w krążki (do zeszklenia). Całość wątróbki, cebuli, 
przypraw i tłuszczu przełożyć do rondla, podlać zagotowaną wodą i dusić 
uzupełniając wyparowany sos, na małym ogniu, ok. 1,5 godz. tak, aby cebula 
się rozpłynęła w sosie. 

Sposób podania: Podawać jako danie główne z ziemniakami i surówką, lub 
jako przekąska. Dekorować zieleniną. Solić na talerzu. 
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Udziec dziczy w soku wiśniowym 

Składniki: 2 kg udźca, 100 g słoniny, 1 szklanka soku z wiśni,  
1 łyżka startego razowego chleba, ćwierć łyżeczki cynamonu, 1 utłuczony 
goździk, sól, 1 łyżka masła. Marynata: 1 szklanka octu winnego,  
1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek selera, 1 cebula, po 5-7 ziarenek jałowca, 
pieprzu i ziela angielskiego, 1 listek laurowy, otarta skórka z 1 cytryny,  
2 goździki. 

Sposób przyrządzenia: Składniki marynaty zagotować. Mięso umyć, mocno 
wygnieść ręką, zalać przestudzoną ma-rynatą, wynieść w chłodne miejsce na 
3-4 dni. Wyjąć z marynaty, opłukać, osuszyć, naszpi-kować słoniną, natrzeć 
solą. W rondlu stopić masło, obsmażyć mięso ze wszystkich stron, dodać 
wyjęte z marynaty jarzyny, skropić marynatą i dusić pod przykryciem  
ok. 1,5 godziny. Gdy mięso miękkie, wyjąć, pokroić w plastry, ułożyć  
w żaroodpornym półmisku. Sos spod pieczeni przetrzeć przez sito, dodać 
starty chleb, sok z wiśni, cynamon i goździk, wymieszać. Pieczeń zalać sosem, 
wstawić do piekarnika, zapiekać kilka minut. 

 

 

 

 

 

 

Żeberka z dzika duszone 

Składniki: ok. 1 kg żeberek z dzika, 10 dag smalcu, 1 średnia cebula, łyżka 
stołowa mąki, 2 duże ząbki czosnku, sól, pieprz mielony. Bejca: pół szklanki 
octu 10%, dwie i pół szklanki wody, 1 łyżeczka cukru, 5 ziaren ziela 
angielskiego, 10 ziaren pieprzu czarnego, 2 liście laurowe, 5 ziaren jałowca,  
2 średnie cebule. 

Sposób przyrządzenia: Żeberka umyć. Przygotować bejcę: wodę zagotować  
z octem, pokrojoną w grube krążki cebulą i przyprawami, ostudzić. Do garnka 
emaliowanego lub naczynia kamionkowego włożyć ciasno żeberka i zalać 
zimną bejcą. Naczynie umieścić w chłodnym miejscu na 2-4 dni, przewracając 
w tym czasie mięso kilkakrotnie. Po wyjęciu z bejcy usunąć z mięsa przyprawy 
i cebulę, żeberka osuszyć, podzielić na porcje, posolić, popieprzyć, obficie 
oprószyć mąką i obrumienić na patelni na mocno rozgrzanym smalcu. 
Obrumienione mięso przełożyć do rondla i dusić podlewając małą ilością wody. 
Na tłuszczu pozostałym ze smażenia żeberek zeszklić 1 średnią cebulę 
pokrojoną w kostkę, dodać do duszenia. Gdy mięso będzie już prawie miękkie 
– dodać do duszenia czosnek przepuszczony przez praskę lub posiekany. Jeżeli 
powstały sos będzie zbyt rzadki – można go zagęścić zasmażką z mąki  
i tłuszczu (uwaga na kalorie!!). 

Sposób podania: Jako danie główne z ziemniakami, kaszą gryczaną, kluskami 
lub jako przekąska. Dodatki: ogórek kwaszony, surówki. Dekorować 
zieleniną. 
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Boczek z dzika zawijany na zimno 

Składniki: Ok. 1 kg boczku z dzika lub cienkiego boczku wieprzowego,  
25 dag okrawków mięsnych z dowolnej dziczyzny (może być wołowina), 
1 cebula, pół namoczonej suchej bułki, 4 duże ząbki czosnku, sól, przyprawy 
(1 liść laurowy, po kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego, łyżeczka papryki 
słodkiej i majeranku). 

Sposób przyrządzenia: Boczek uformować w prostokąt. Powstałe okrawki 
dodać do nadzienia. Płat boczku od wewnętrznej strony naciąć skośnie nożem 
na 3/4 grubości mięsa (uważając, żeby nie przeciąć!). Przygotować nadzienie: 
okrawki mięsa zmielić z odciśniętą bułką, doprawić solą, pieprzem i papryką. 
Płat boczku od strony nacięć natrzeć mocno solą, pieprzem, majerankiem  
i rozgniecionym czosnkiem, a następnie pokryć warstwą nadzienia, wciskając 
go w nacięcia boczku. Następnie boczek wraz z nadzieniem bardzo ciasno 
zawinąć i osznurować bawełnianą nicią. Włożyć go do gotującej się wody z 
cebulą, liściem laurowym, pieprzem ziarnistym i zielem angielskim, lekko 
posolonej. Ilość wody ma być jak najmniejsza, tylko tyle, żeby pokryła mięso. 
Zagotować boczek i utrzymać słabe wrzenie wywaru przez ok. pół godziny. 
Następnie zmniejszyć gaz do minimum, tak żeby boczek tylko się podgrzewał 
(absolutnie nie gotował) przez 1,5 godziny. Po zestawieniu rondla z kuchni 
pozostawić boczek w wywarze do ostygnięcia, następnie włożyć między dwie 
czyste deseczki (np. do krajania) i mocno obciążyć (ciężarem, co najmniej 2 kg). 
Pozostawić w zimnym miejscu do całkowitego schłodzenia. Boczek musi być 
koniecznie przechowywany w lodówce, gdyż inaczej nie będzie się dobrze 
kroił. 

 

Kotlet schabowy z dzika 

Jest to danie proste w przyrządzeniu, niewymagające wstępnego 
marynowania mięsa pod warunkiem, że będzie pochodziło od sztuk 
młodszych. 

Składniki: 1 kg schabu z dzika, łyżka smalcu, kopiasta łyżka mąki, kopiasta 
łyżka tartej bułki, 1 jajo, sól, pieprz mielony, 4 duże ząbki czosnku. 

Sposób przyrządzenia: Skruszały schab z dzika opłukać, okroić z nadmiaru 
tłuszczu, wyporcjować kotlety schabowe w poprzek kręgosłupa, 
pozostawiając przy każdym kotlecie kawałek (3-4 cm) kostki żebrowej 
(pozostawioną kostkę obrać z błonki). Tak przygotowane kotlety lekko naciąć 
w kilku miejscach na obwodzie, żeby umożliwić ich równomierne rozbicie. 
Czosnek wycisnąć przez praskę, natrzeć nim kotlety z obu stron a następnie 
rozbić je tłuczkiem zwilżonym wodą (nie za mocno) wbijając niejako czosnek 
w kotlety. Rozbite kotlety osolić, lekko popieprzyć i panierować kolejno:  
w mące, rozmąconym jaju wymieszanym z odrobiną mleka i tartej bułce. 
Należy uważać, żeby czosnek był dobrze wbity w mięso i pokryty 
panierunkiem, w przeciwnym razie może się przypalać i nada potrawie 
gorzkawy smak. Smażyć kotlety na silnie rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor 
z obu stron. Przyrumienione dosmażyć pod przykryciem na bardzo małym 
ogniu (na płytce) albo na brzegu płyty kuchennej lub w średnio nagrzanym 
piekarniku. 

Sposób podania: Kotlety podawać na gorąco. Dodatki: ziemniaki, kapusta 
kwaszona zasmażana, buraczki zasmażane, surówki z warzyw. 
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Zrazy z dzika 

Składniki: 1 kg łopatki lub szynki z dzika, 1 duża cebula, garść suszonych 
śliwek, 1 czubata łyżka smalcu lub margaryny, 1 łyżka mąki, sól, pieprz 
mielony.  
Zalewa: 0,5 szklanki octu, 2,5 szklanki wody, 1 duża cebula, 2 liście laurowe, 
po 5 ziaren ziela angielskiego i pieprzu, 2 ziarna jałowca. 

Sposób przyrządzenia: Wszystkie składniki zalewy połączyć z wodą  
i zagotować, odstawić do ochłodzenia. W tym czasie mięso oczyścić z błon  
i powięzi, opłukać i osączyć. Ułożyć ciasno w emaliowanym lub glinianym 
naczyniu i zalać zalewą tak, żeby ledwo przykrywała mięso. Pozostawić  
w chłodnym miejscu lub lodówce na 2-3 dni. Namoczyć suszone śliwki  
w letniej przegotowanej wodzie przez kilka godzin. Mięso po wyjęciu  
z zalewy opłukać, osuszyć, pokroić w plastry grubości ok. 1,5 cm. Każdy 
plaster rozbić lekko tłuczkiem, oprószyć solą i pieprzem a następnie mąką, 
obrumienić na silnie rozgrzanym tłuszczu z obu stron, przełożyć do rondla, 
podlać pół szklanki gorącej wody i dusić pod przykryciem na małym ogniu.  
W międzyczasie na pozostałym tłuszczu zeszklić cebulę, dodać wydrylowane 
śliwki, chwilę poddusić razem i dodać do mięsa. Następnie dusić potrawę na 
małym ogniu aż do miękkości. 

Sposób podania: Jako danie obiadowe z kaszą gryczaną lub ziemniakami. 
Dodatki: buraczki zasmażane, kapusta kwaszona zasmażana, surówki. 

 

 

Rolady ze schabu 

Składniki: 1 kg schabu z dzika (może być wieprzowy) 

Marynata do dzika : 20 średnich pieczarek,  8 małych cebulek czosnkowych,  
2 łyżki masła, 10 dkg twardego żółtego sera, 4 łyżki oliwy, 1/2 szklanki 
czerwonego wina, 1 szklanka czystego bulionu, 4 łyżki sosu worcestershire, 
1/2 łyżeczki zielonego tabasco,5 ziaren jałowca, 1 łyżeczka rozmarynu,  
1 łyżeczka tymianku, 1 łyżka majeranku, sól i pieprz do smaku 

Sposób przyrządzenia:  Mięso dokładnie umyć i osączyć z wody. Następnie 
włożyć do emaliowanego lub szklanego naczynia zalać marynatą i odstawić 
do lodówki  lub w chłodne miejsce na dwa dni. Mięso przewracać w marynacie 
dwa razy dziennie .Mięso wyjąć z lodówki przynajmniej na 1 godzinę przed 
dalszą obróbką (powinno dojść do temperatury pokojowej), osączyć i pokroić 
na 5-6 kawałków. Kawałki mięsa rozkroić w połowie nie dokrawając do 
końca (na motyla) i rozbić delikatnie mięso tłuczkiem do grubości około 
1cm.Cebulę pokroić w talarki. Grzybom wyjąć nóżki i 5 szt. pokroić (resztę 
odłożyć). Ser pokroić w paski. Posmarować płaty mięsa sosem worcestershire, 
skropić tabasco i oprószyć suchymi przyprawami dodając rozgniecione ziarna 
jałowca. Nałożyć cebulę, ser i pieczarki, zrolować i obwiązać sznurkiem. Na 
patelni silnie rozgrzać masło i oliwę. Obsmażyć mięso ze wszystkich stron (aby 
się „zamknęło”).Nóżki pieczarek gotować w bulionie (do odparowania połowy 
płynu. Na koniec gotowania dodać wino i tłuszcz od smażenia, więcej nie 
gotować, przecedzić przez sitko, ( to sos do podlewania pieczeni). 
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Udziec z dzika pieczony 

Składniki: Kawałek udźca nie mniej niż 2 kg, 10 dag smalcu, czubata 
łyżeczka mąki, łyżka marmolady z głogu, odrobina cynamonu, sól. Marynata: 
0,7 l wytrawnego czerwonego wina (butelka), sok z 1 cytryny, kawałek otartej 
skórki cytrynowej, 2 cebule, 10 ziaren pieprzu czarnego, 10 ziaren ziela 
angielskiego, 3 goździki, 15 jagód jałowca, liść laurowy, 1 ząbek czosnku,  
10 suszonych śliwek, kawałek imbiru, (może być w proszku), 2 cebule 

Sposób przyrządzenia: Zagotować wszystkie składniki marynaty. Umyte 
mięso włożyć ciasno do emaliowanego garnka i zalać wrzącą marynatą. 
Pozostawić, na co najmniej 3 dni w chłodnym miejscu, codziennie obracając. 
Mięso wyjąć z marynaty, odcisnąć, osolić, obrumienić na patelni ze wszystkich 
stron na smalcu, przełożyć wraz z tłuszczem do brytfanny (marynaty nie 
wylewać!). Do mięsa dołożyć 1 pokrajaną w krążki cebulę i śliwki z marynaty, 
podlać paroma łyżkami marynaty, przykryć i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Piec około 2 godzin, skrapiając odrobiną marynaty i wytworzonym 
sosem. Jeżeli mięso będzie już miękkie, obsypać go mąką i piec jeszcze jakiś 
czas bez pokrywki aż się zrumieni. Gotową pieczeń wyjąć do ostygnięcia.  
W tym czasie do pozostałego w brytfannie sosu po pieczeniu dodać łyżkę 
marmolady z głogu, szczyptę cynamonu. Ewentualnie doprawić solą lub 
cukrem (sos powinien być słodko-kwaśny). Jeśli sos będzie za gęsty – 
rozrzedzić go marynatą, zagotować i przetrzeć przez sito. Do sosu włożyć 
pokrojone w poprzek włókien porcje pieczeni. 

Sposób podania: Mięso podawać na gorąco, polane sosem. 

 

Gulasz z dzika 

Składniki: 50 dag łopatki (lub innego mięsa z dzika bez kości), 4 dag mąki,  
1 cebula, 2 strąki papryki, 5 pieczarek, 1 czubata łyżka koncentratu 
pomidorowego, smalec do smażenia, po 4 ziarna jałowca i ziela angielskiego,  
1 liść laurowy, szczypta kminku, łyżeczka słodkiej papryki mielonej, 
przyprawa do zup, sól, pieprz. 

 

Sposób przyrządzenia: Skruszałe mięso z dzika umyć, osuszyć i pokroić  
w kostkę o bokach ok. 2 cm, włożyć do salaterki, dodać sól, pieprz, paprykę, 
kminek i dobrze wymieszać mięso z przyprawami. Przykryć i wstawić  
do chłodnego miejsca, na co najmniej 1 godz. Następnie przyprawione mięso  
w salaterce posypać mąką i wymieszać je starannie łyżką tak, żeby mąka 
dotarła do wszystkich kawałków. Rozgrzać smalec na patelni, wrzucać 
partiami mięso (nie za wiele na raz) i smażyć mieszając tak, aby zrumieniło się 
ze wszystkich stron. Zrumienione mięso przełożyć do rondla, a na tej samej 
patelni zeszklić pokrojoną w krążki cebulę. Cebulę połączyć z mięsem, dodać 
1/4 szklanki wody i dusić do miękkości. W połowie duszenia (po około  
40 min) dodać pozostałe przyprawy (jałowiec, ziele angielskie, liść laurowy). 
Po ok. 30 min. dodać do mięsa obrane i pokrojone w kostkę pieczarki i strąki 
papryki. Gdy gulasz będzie już miękki dodać koncentrat pomidorowy, 
ewentualnie doprawić przyprawą do zup (Maggi) i poddusić ok. 5 min. 

Sposób podania: z kaszą gryczaną lub kluskami. 
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Potrawy z jelenia 

„W sercu jelenim znajduje się kamyk, 
którego zażywają do proszków na mdłości 
i słabości. Mięso jelenie febry oddala”. 
(Jakub Haur) 

 

Mięso o barwie czerwono-brunatnej, o długich włóknach, jędrne  
i zwarte. Szczególnie cenione jest mięso młodych osobników, a to ze starszych 
zwierząt zyskuje większą soczystość po zamrożeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comber z jelenia lub sarny opiekany 

Składniki: 1,20 kg combra z samy lub jelenia, 0,5 szklanki octu, 0,5 szklanki 
wina wytrawnego domowego, 2 marchewki, 1 cebula, imbir, ziele angielskie, 
estragon, 2 łyżki smalcu, 1 łyżka mąki, 1 szklanka śmietany, sól, pieprz. 

Sposób przyrządzenia: Marchew umyć, oczyścić, opłukać. Cebulę obrać, 
opłukać i wraz z marchwią pokrajać w plasterki. Mięso wyżyłować, ułożyć  
w misce, obłożyć pokrajaną marchwią i cebulą. Ziele angielskie utłuc. Ocet 
połączyć z winem i zagotować z dodatkiem imbiru, ziela angielskiego  
i estragonu, osolić. Ostudzić. Zimnym płynem zalać mięso, przykryć. 
Pozostawić 2-3 dni w lodówce lub zimnej spiżarni. Wyjąć z zalewy, oprószyć 
solą i pieprzem, umocować na rożnie lub ułożyć na ruszcie piekarnika, piec, 
polewając smalcem. Równomiernie zrumieniony comber przełożyć do rondla, 
podlać płynem z marynaty, dodając marchew i cebulę oraz resztę smalcu. 
Udusić do miękkości. Miękkie mięso wyjąć z rondla, Sos przetrzeć przez sito. 
Mąkę przesiać, wymieszać ze śmietaną, połączyć z przecierem. Mieszając 
zagotować, przyprawić solą i pieprzem. Mięso pokrajać w skośne porcje, 
włożyć do sosu. Zagrzać. Wyłożyć na ogrzany półmisek, obłożyć dookoła 
ugotowanym makaronem. Podawać z brukselką lub fasolką szparagową. 

 

 

 



      

17  
 

 

Udziec jeleni z czosnkiem 

Składniki: 2 kg udźca, 2 cebule, 6 ząbków czosnku, 150 g słoniny, sól, 1 łyżka 
oliwy, 1 łyżka soku z cy-tryny, pół szklanki czerwonego wina, 1 szklanka 
gęstej, kwaśnej śmietany, 1 łyżeczka mąki, 2 łyżki masła. 

Sposób przyrządzenia: Udziec oczyścić z błon, umyć, mocno wygnieść ręką, 
ułożyć w garnku, polać oliwą i sokiem z cytryny, obłożyć gęsto plasterkami 
cebuli, posypać drobno posiekanymi 3 ząbkami czosnku, wynieść w chłodne 
miejsce na 1-2 dni. Po wyjęciu z marynaty natrzeć roztartym z solą czosnkiem, 
naszpikować słoniną, ułożyć na wysmarowanej tłuszczem blasze, obłożyć 
cebulą i czosnkiem z marynaty, wstawić do nagrzanego piekarnika,  
piec ok. 2 godzin, często polewa-jąc stopionym masłem i skraplając winem. 
Miękką pieczeń wyjąć, sos przetrzeć przez sito. Pieczeń włożyć do sosu, polać 
śmietaną rozkłóconą z mąką, wstawić na kilka minut do pie-karnika, zapiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolady z jelenia 

Składniki: 4 steki z udźca jelenia, po 150 g, 1 cebula, 4 łyżki oleju, 2 łyżki 
czerwonego octu winnego, 0,5 strąka zielonej papryki, 1 mały korniszon,  
1 łyżeczka soli, 0,5 łyżeczki ostrej papryki, 1 łyżeczka ziaren zielonego 
pieprzu, 70 g słoniny pokrojonej w cienkie plastry, 0,25 l mocnego rosołu  
z dziczyzny, 1 łyżka oleju, 100 g gęstej śmietany, 1 łyżka posiekanej natki 
pietruszki, 

Sposób przyrządzenia: Steki umyć, usunąć wszystkie błony. Cebulę zetrzeć, 
wymieszać z olejem i octem; marynatą przykryć mięso i wstawić na 24 godziny 
do lodówki. Strąk papryki i ogórek pokroić w paski. Steki osuszyć ściereczką; 
posypać z jednej strony solą, sproszkowaną papryką i rozgniecionym zielonym 
pieprzem. Na mięsie ułożyć pokrojoną w paski paprykę i ogórki. 2 plasterki 
słoniny pokroić w kostkę i rozłożyć na stekach; steki zwinąć i spiąć klamrami 
do rolad. Zagotować rosół z dziczyzny. Rolady obsmażyć na oleju, zalać 
rosołem i dusić 40 minut pod przykryciem. Sos wymieszać ze śmietaną  
i posiekaną pietruszki; polać nim rolady. Odpowiednim dodatkiem są krokiety 
ziemniaczane i brokuły. 
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Comber jelonka w cieście francuskim 

Składniki: 750 g combra jelonka (bez kości), 1 łyżkę masła, 2-3 cebule, 125 g 
tłustego boczku, 125 g pieczarek, 1 łyżka posiekanych listków bazylii,  
1/2 łyżeczki posiekanych listków szałwii, 1/2 łyżeczki posiekanych listków 
majeranku, pieprz i sól, 1 opakowanie mrożonego ciasta francuskiego (300 g) 
1/2 żółtka, 1 łyżeczka mleka, 6 duszonych połówek gruszek, 6 łyżek brusznic  

Sposób przyrządzenia: Comber opłukać, osuszyć i obrać z błon. Krótko 
obsmażyć mięso ze wszystkich stron, przyprawić świeżo zmielonym pieprzem  
i wyjąć z tłuszczu.Obrać cebule, umyć i osuszyć pieczarki. Następnie razem  
z boczkiem pokroić w drobną kostkę i wszystkie trzy składniki włożyć do 
tłuszczu ze smażenia combra, poddusić do zeszklenia, potem ostudzić. 
Posiekane listki ziół wmieszać do ostudzonej masy, przyprawić całość 
pieprzem i solą. Ciasto francuskie rozwałkować na podłużny placek, 
trzykrotnej wielkości combra na środku placka położyć trochę masy grzybowo-
ziołowej długości combra, położyć na niej comber, pokryć go resztą masy, 
zawinąć w ciasto, nakładając boczne części placka, położyć na opłukaną 
wodą blachę do pieczenia (gładką stroną ciasta na wierzch), na wierzchu 
ciasta wykroić w odstępach 3 dziurki wielkości grosza. Żółtko roztrzepać  
z mlekiem i posmarować tym ciasto z wierzchu. Blachę z combrem w cieście 
wsunąć do nagrzanego piekarnika. Piec 45 minut.  

Sposób podania: Ostudzone mięso pokroić w niezbyt cienkie plastry i ułożyć 
na półmisku 6 duszonych połówek gruszek napełnić 6 łyżkami brusznic 
ułożyć obok porcji combra na półmisku. 

 

Jeleń – steki z pieczarkami 

Składniki: 600 g udźca,100 g chudego wędzonego boczku,,250 g pieczarek, 
1 łyżka kaparów, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 1 mała cebula, pieprz,  
1 łyżeczka soku z cytryny, szczypta cukru, 2 łyżki smalcu, 1 łyżka mąki,  
1 szkl. mleka, 1 kieliszek białego wina. 

Sposób przyrządzenia: Wyżyłowany, umyty udziec zalać mlekiem i zostawić 
na noc. Wyjąć, osuszyć, pokroić w plastry, lekko rozbić tłuczkiem, 
naszpikować cienkimi paskami boczku, skropić sokiem z cytryny, posypać solą, 
pieprzem, oprószyć mąką, usmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Przełożyć  
do rondla, skropić winem, dusić pod przykryciem na małym ogniu. Pokrojone  
w paseczki pieczarki i cebulę, lekko przesmażyć, dodać razem z kaparami  
do mięsa. Przecier pomidorowy wymieszać z 2 łyżkami wody, dodać sól, 
pieprz, cukier, wlać resztę wina, wymieszać, dodać do steków, delikatnie 
wymieszać dusić pod przykryciem jeszcze 15 min. 
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Potrawy z sarny

 

„Kozioł, gdy już zrzucił róg, 
Pewny siebie, pewny nóg, 
Lecz kto strzelec niemarny 
Odróżni go od sarny.” 
(Artur Śliwiński) 

 

Sarnina to najbardziej soczyste mięso z grupy zwierząt łownych,  
o delikatnym, lekko słodkim smaku, nie posiada ścięgien. Ma specyficzny 
aromat, uzależniony od pory roku, w której sarna została upolowana i tego,  
co zwierzę jadło, np. maju aromat sarny jest korzenny, latem bardzo mocny,  
bo sarna zjada młode liście i gałązki bukowe, owies i pszenicę. Jesienią aromat 
mięsa jest orzechowy. 

 

 

 

 

 

Zrazy nadziewane z sarniny 

 

Składniki: Do sporządzenia zrazów dla 4-5 osób potrzeba około 50-60 dag 
mięsa bez kości z udźca. 

Zaprawa jarzynowa: po 5 dag marchwi, pietruszki i selera,10 dag cebuli, 
2 łyżki oleju,2-3 ziela angielskiego,1-2 listki laurowe,1-2 jagody jałowca, 
5 g cukru. 

Sposób przyrządzenia: Mięso na zrazy powinno być dobrze skruszałe. Można 
je przetrzymać przez pewien okres w zaprawie  jarzynowej lub octowej. 
Można je też obłożyć pokrzywą lub włożyć do kwaśnego mleka. Przygotować 
zaprawę jarzynową: jarzyny umyć, oczyścić, opłukać, pokrajać w cienkie 
plasterki, dodać  olej, zmiażdżone przyprawy i dobrze wygnieść. Mięso umyć, 
zdjąć ścięgna, natrzeć rozdrobnionymi przyprawami, włożyć do emaliowanego 
garnka,  obłożyć pozostałymi z nacieranie warzywami, naczynie przykryć  
i wstawić do chłodnego miejsca  (+7°C) na 2 dni. Po wyjęciu mięso oczyścić  
z zaprawy jarzynowej, pokrajać w poprzek włókien na  plastry, rozbić cienko, 
oprószyć solą. A więc połowę pracy mamy za sobą, rozbite plastry mięsa  
traktujemy jako bazę wyjściową do przygotowania zrazów z różnymi 
nadzieniami. 
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Pieczeń z sarny ziołowa 

Składniki: 1,5 kg udźca, 200 g słoniny, 1 szklanka mleka, sól, pieprz, 1 łyżka 
sosu sojowego, po ćwierć łyżeczki jałowca, tymianku, estragonu i czombru,  
2 ząbki czosnku, 1 łyżka masła. 

 

Sposób przyrządzenia: Umyte i pozbawione błon mięso zalać mlekiem  
i zostawić na noc w chłodnym miejscu. Wy-jąć, osuszyć, mocno wygnieść ręką, 
gęsto naszpikować słoniną, natrzeć ziołami i roztartym z solą czosnkiem, 
skropić sosem sojowym, zostawić w chłodnym miejscu na 2-3 godziny. Ułożyć 
na wysmarowanej masłem blasze, wstawić do nagrzanego piekarnika, polać 
stopionym masłem i piec ok. 2 godzin, często skraplając wodą i polewając 
sosem spod pieczeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczeń duszona z sarny w śmietanie 

Składniki: ok. 1 kg combra lub kulki z sarny (w ostateczności może być ładny 
kawałek młodej wołowiny), 15 dag słoniny, 4 kopiaste łyżki masła,  
1 szklanka kwaśnej śmietany, 

Zaprawa: (2 szklanki  wody, pół szklanki octu, pokrojona w paski 1 średnia 
cebula, 1 pietruszka, kawałek selera, liść laurowy, po kilka ziaren: pieprzu, 
jałowca, goździków i ziela angielskiego oraz imbir mielony). 

Sposób przyrządzenia: Wszystkie składniki zaprawy krótko zagotować  
z wodą i octem, wystudzić. Umyte mięso ułożyć ciasno w niewielkim rondlu 
emaliowanym lub glinianym garnku, zalać zaprawą i pozostawić na kilka dni 
w chłodnym miejscu (codziennie obracać). Przed użyciem mięso wyjąć, 
opłukać, usunąć błony i powięzi, osączyć, zbić pałką (lub tłuczkiem). 
Następnie pokroić słoninę w słupki i naszpikować nią mięso. Osuszyć mięso 
papierowym ręcznikiem lub czystą ściereczką, natrzeć solą i pieprzem, 
oprószyć lekko mąką. Zrumienić mięso na rozgrzanym maśle ze wszystkich 
stron, przełożyć do rondla, podlać pół szklanką wody, dodać cebulę  
i przyprawy z bejcy, dusić na małym ogniu 2-3 godziny. Dla skruszenia można 
do duszenia wlać kieliszek (ok. 30 g) spirytusu. Gdy pieczeń będzie już 
miękka, wymieszać śmietanę z 1 płaską łyżką mąki, zalać tym mięso  
i poddusić jeszcze ok. 5 min. 

Sposób podania: Wystudzone mięso pokroić w plastry w poprzek włókien, 
zalać sosem, podgrzać. Podawać na gorąco. Dodatki: buraczki zasmażane, 
ćwikła z chrzanem, „modra” kapusta zasmażana. 
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Pieczeń rzymska z sarniny 

Składniki: 30-40 dag skruszałego mięsa bez kości (mogą być okrawki)  
z sarniny, jelenia, 30 dag mięsa wieprzowego (może być boczek), 6 dag 
tłuszczu, 5 dag czerstwej bułki, 1 jajko, 5 dag cebuli, 1-2 ząbki czosnku, tarta 
bułka, sól, pieprz. 

Sposób przyrządzenia: Umyte mięso pokrajać na kawałki i zemleć przez 
maszynkę razem z namoczoną w mleku lub wodzie czerstwą bułką i obraną 
cebulą. Do masy dodać jajko, roztarty z solą czosnek; doprawić do smaku solą 
i pieprzem, dokładnie wyrobić (wymieszać) wszystkie składniki. Z wyrobionej 
masy uformować wałek, obtoczyć w tartej bułce, włożyć do brytfanny 
wysmarowanej tłuszczem, resztę tłuszczu dobrze rozgrzać i polać nim 
uformowany wałek z mięsa. Brytfannę z pieczenia wstawić do nagrzanego 
piekarnika i piec skrapiając początkowo wrzący wodą, później wytworzonym 
sosem. Upieczoną pieczeń wyjąć i pokrajać w grube plastry. Porcje podawać 
polane wytworzonym sosem z ziemniakami, kaszą perłową, buraczkami 
zasmażanymi, czerwoną kapustą, surówkami. Można też podawać na zimno 
jako przystawkę lub przygotować smakowite kanapki. Wówczas pieczeń po 
wyjęciu z brytfanny ochłodzić, wstawić do chłodnego miejsca w celu 
ostudzenia i tuż przed podaniem porcjować. 

 

 

 

 

Comber sarni na zimno 

Składniki: Comber, 50 g słoniny, łyżka masła, sól, 2 łyżki oliwy, 2 cebule,  
1 marchewka, 1 pietruszka, ćwierć selera, po 4-5 ziarenek ziela angielskiego  
i pieprzu, 1 listek laurowy, 1 szklanka wy-trawnego czerwonego wina. 

Sposób przyrządzenia: Wyżyłowany i umyty comber wygnieść mocno ręką, 
ułożyć w kamiennym garnku, obłożyć pokrojonymi drobno jarzynami  
i korzeniami, zalać winem, wynieść w chłodne miejsce na 2-3 dni. Po wyjęciu  
z marynaty osuszyć, natrzeć solą, naszpikować słoniną, ułożyć na 
wysmaro-wanej tłuszczem blasze, obłożyć plasterkami masła i piec  
ok. 2 godzin, często skraplając przecedzoną marynatą i polewając sosem spod 
pieczeni. Podawać na zimno z ostrymi sosami. 
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Duszony w winie comber sarni z pieczarkami, w sosie pieprzowym 

Sposób przyrządzenia: Przemrożone mięso, układamy w naczyniu, najlepiej 
kamionkowym, obkładamy tartymi na tarce jarzynami, skrapiamy octem 
winnym i odstawiamy do lodówki na około 2 dni. Mięso trzeba oczywiście  
w marynacie przewracać.Po tym czasie na silnie rozgrzanej oliwie z oliwek 
zarumieniamy wyjęte z bejcy mięso. Chodzi o to żeby z każdej strony było 
dosyć dobrze przyrumienione. Kiedy mięso mamy ścięte, przekładamy je do 
brytfanny, lub na blachę, podlewamy winem i stawiamy na wolnym ogniu. 
Dodajemy cebulę krojoną w pióra i ćwiartki pieczarek (mają być małe), solimy. 
Dusimy to wszystko do miękkości mięsa, oczywiście podlewając w miarę 
potrzeby winem. Gdy mięso jest miękkie, do potrawy dodajemy warzywa  
z marynaty. Trzymamy to wszystko jeszcze na ogniu dosłownie kilka minut. 
Warzywa są miękkie, nie ma, więc potrzeby ich duszenia. Teraz pora na sos. 
Za bazę wykorzystujemy esencję winno – mięsną z duszenia. Zbieramy ją do 
rondelka, dodajemy do niej potłuczony marynowany zielony i czerwony pieprz 
i zagęszczamy go roztrzepaną w wodzie mąką kartoflaną. Powinien przez 
kilka minut ,,pobulgotać” na ogniu, wtedy do sosu przejdzie aromat pieprzu. 
Mięso podaje się na długim półmisku, pokrojone w plastry, obłożone 
warzywami i pieczarkami, polane obficie sosem pieprzowym. Z tego co widać 
nic trudnego. Kłopoty może sprawić jedynie dotarcie do marynowanego 
pieprzu. Co do wina. Chodzi tylko o to żeby wino było wytrawne. 

 

 

 

Sarnina w sosie wiśniowym 

Składniki: 1,5 kg combra z młodej sarny, 3 jagody jałowca, 0,5 łyżeczki 
suszonego tymianku, 0,5 łyżeczki soli, 3 łyżki smalcu, 100 g tłustego boczku 
w plastrach, 3/8 l gorącego rosołu z dziczyzny, 500 g wiśni ze słoika, 1 łyżka 
mąki ziemniaczanej, 1 kieliszek wódki z wiśni, 1 pomarańcza. 

Sposób przyrządzenia: Mięso umyć, osuszyć, usunąć błony, natrzeć 
rozgniecionym jałowcem i roztartym tymiankiem. Po 30 minutach zetrzeć; 
przyprawy i posolić mięso. Piekarnik nagrzać do temperatury 220 °C.  
W brytfannie roztopić smalec, obsmażyć mocno mięso, następnie obłożyć  
je boczkiem i wstawić do piekarnika. Piec na drugim poziomie od dołu przez 
35-45 minut. Po 10 minutach podlać mięso 1 filiżanką rosołu. Rozprowadzić 
sos z pieczeni i co kilka minut polewać mięso. W razie potrzeby dolać rosół.  
Po 30 minutach wyjąć boczek i palcem nacisnąć mięso, jeżeli się miękko ugina 
jest już upieczone, ale w środku jeszcze lekko różowe. Wiśnie osączyć, a sok 
rozmieszać z mąką ziemniaczaną i zagotować. Do sosu wiśniowego dodać 
wiśnie i wódkę, a na koniec połączyć z sosem z pieczeni. Upieczone mięso 
pozostawić w wyłączonym piekarniku przez 15 minut. Podzielone na porcje 
mięso obłożyć plastrami pomarańczy. Podawać z sosem wiśniowym  
i z kluskami ziemniaczanymi. 
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Pieczeń z sarny na zimno 

Składniki: 2 kg udźca z sarny, 1,5 szklanki mąki, płaska łyżeczka zielonej 
kolendry, 5 goździków, 2 ząbki czosnku, 15 dag smalcu, sól, pieprz mielony. 
Zalewa: 1 szklanka octu, 3,5 szklanek wody, 5 ziaren ziela angielskiego,  
10 ziaren pieprzu czarnego, 4 goździki, 3 liście laurowe. 

Sposób przyrządzenia: Wszystkie składniki zalewy połączyć z wodą  
i zagotować, odstawić do ochłodzenia. W tym czasie mięso oczyścić z błon  
 powięzi, opłukać i osączyć. Ułożyć ciasno w emaliowanym lub glinianym 
naczyniu i zalać zalewą tak, żeby ledwo przykrywała mięso. Pozostawić  
w chłodnym miejscu lub lodówce na 2-3 dni. Po tym czasie utrzeć  
w moździerzu przyprawy (sól, pieprz, goździki, kolendra) z czosnkiem. Mięso 
wyjąć z zalewy, osączyć (nie płukać), wytrzeć do sucha czystą ściereczką  
i natrzeć przygotowaną mieszanką przypraw. Tak spreparowany udziec 
włożyć do naczynia i pozostawić w chłodnym miejscu pod przykryciem na ok. 
12 godz. Przygotować ciasto jak na pierogi (mąka, sól, woda), wyrobić  
i rozwałkować na placek grubości ok. 1 cm. Na środku ciasta ułożyć udziec, 
owinąć go ciastem a brzegi zalepić, tak jak duży pieróg. Tak przygotowane 
mięso ułożyć na blasze nasmarowanej tłuszczem i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Piec przez ok. 2 godz. Gdy mięso będzie już miękkie, wyjąć je  
z piekarnika i pozostawić do przestudzenia. Następnie zdjąć ciasto a mięso 
owinąć w folię i wstawić na dół do lodówki na 2-4 godz. Po tym zabiegu 
pieczeń nabierze ścisłości i po wyjęciu z lodówki da się kroić na cienkie plastry. 

 

 

Pieczeń duszona z sarny w śmietanie 

Składniki: Ok. 1 kg combra lub kulki z sarny (w ostateczności może być ładny 
kawałek młodej wołowiny), 15 dag słoniny, 4 kopiaste łyżki masła,  
1 szklanka kwaśnej śmietany, zaprawa (2 szklanki wody, pół szklanki octu, 
pokrojona w paski 1 średnia cebula, 1 pietruszka, kawałek selera, liść laurowy, 
po kilka ziaren: pieprzu, jałowca, goździków i ziela angielskiego oraz imbir 
mielony). 

Sposób przyrządzenia: Wszystkie składniki zaprawy krótko zagotować  
z wodą i octem, wystudzić. Umyte mięso ułożyć ciasno w niewielkim rondlu 
emaliowanym lub glinianym garnku, zalać zaprawą i pozostawić na kilka dni 
w chłodnym miejscu (codziennie obracać). Przed użyciem mięso wyjąć, 
opłukać, usunąć błony i powięzi, osączyć, zbić pałką (lub tłuczkiem). 
Następnie pokroić słoninę w słupki i naszpikować nią mięso. Osuszyć mięso 
papierowym ręcznikiem lub czystą ściereczką, natrzeć solą i pieprzem, 
oprószyć lekko mąką. Zrumienić mięso na rozgrzanym maśle ze wszystkich 
stron, przełożyć do rondla, podlać pół szklanką wody, dodać cebulę  
i przyprawy z bejcy, dusić na małym ogniu 2-3 godziny. Dla skruszenia można 
do duszenia wlać kieliszek (ok. 30 g) spirytusu. Gdy pieczeń będzie już 
miękka, wymieszać śmietanę z 1 płaską łyżką mąki, zalać tym mięso  
i poddusić jeszcze ok. 5 min. 

Sposób podania: Wystudzone mięso pokroić w plastry w poprzek włókien, 
zalać sosem, podgrzać. Podawać na gorąco. Dodatki: buraczki zasmażane, 
ćwikła z chrzanem, „liliowa” kapusta zasmażana. 
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Rolada z sarny 

Składniki: 1-1,20 kg łopatki z sarny, 0,5 szklanki octu, 1 łyżka przypraw,  
10 dag słoniny, 40 dag warzyw mieszanych (marchew, pietruszka, seler),  
20 dag cebuli, 1 łyżka mąki, 1,5 łyżki smalcu, 1 szklanka rosołu, sól, pieprz. 

Sposób przyrządzenia: Łopatkę oczyścić, wykrajać kość. Rozkrajać w ten 
sposób, aby uformował się duży płat mięsa. Mięso zbić tłuczkiem. Słoninę 
oczyścić, 1/3 odłożyć, resztę pokrajać w słupki. Mięso oprószyć solą  
i pieprzem. Wzdłuż dłuższego boku ułożyć słupki słoniny, zwinąć ściśle  
w rulon, obwiązać bawełnianą nitką tak jak baleron, ułożyć w misce, obsypać 
mieszanymi zmielonymi przyprawami (goździki, imbir, ziele angielskie, 
jałowiec), skropić octem. Przykryć. Pozostawić 2-3 dni w zimnej spiżarni lub 
lodówce, codziennie odwracając mięso. Warzywa umyć, obrać, opłukać, 
pokrajać. Mięso oprószyć mąką, obrumienić na smalcu, obłożyć pokrajanymi 
warzywami i cebulą. Dodać pozostawioną słoninę pokrojoną w kostkę, podlać 
rosołem. Dusić na małym ogniu ok. 1,5 godziny. W miarę potrzeby podlewać 
wrzącą wodą lub rosołem. Miękkie mięso wyjąć. Warzywa przetrzeć. 
Przetarty sos przyprawić solą i pieprzem. Roladę pokrajać w skośne plastry, 
ułożyć na półmisku, polać sosem. Podawać z kluskami z gotowanych 
ziemniaków i z zielonym groszkiem. 

 

 

 

 

Gulasz z sarny 

Składniki: 50 dkg mięsa bez kości, tłuszcz, 2 dkg mąki, 8dkg cebuli,  
15 dkg jabłek kwaśnych, 4 dkg dżemu śliwkowego, 5 dkg migdałów, 2 dkg 
tartego razowego chleba , 100 ml octu, 200 ml wody, jałowiec, rozmaryn, 
pieprz do smaku. 

Sposób przyrządzenia: Mięso umyć, wyżyłować, pokrajać w kostkę, zalać 
wrzącym octem wymieszanym z wodą i przyprawami, pozostawić  
w chłodnym miejscu na 2 godziny. Następnie osuszyć, posypać przyprawami  
i mąką, zrumienić na silnie rozgrzanym tłuszczu razem z obraną oraz 
pokrajaną w kostkę cebulą, skropić wodą i dusić na małym ogniu pod 
przykryciem. Migdały sparzyć wrzącą wodą, obrać ze skórki. Jabłka obrać, 
przekrajać na pół, usunąć gniazda nasienne, pokrajać w cząstki, dodać  
do mięsa pod koniec gotowania razem z migdałami, dżemem, chlebem  
 przyprawami. 
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Paprykarz z sarny po włosku 

Przed przyrządzeniem mięso oczywiście zabejcować i pozostawić na kilka dni 
w chłodnym miejscy żeby skruszało. 

Składniki: 30-50 dkg sarniny, 10 dkg boczku wędzonego, 1 dkg mąki, 
pietruszka, cebula, 10 dkg pieczarek, tłuszcz, 4 dkg makaronu (kolanka, 
muszelki, gwiazdki), 4 dkg koncentratu pomidorowego, 1/2 szklanki wina 
wytrawnego (białe lub czerwone), 1/2 szklanki śmietany, sól, pieprz, 
majeranek, szczypta słodkiej papryki. 

Sposób przyrządzenia: Mięso umyć, pokroić w kostkę. Boczek również pokroić 
w kostkę i częściowo stopić, dodać mięso posypane przyprawami i oprószone 
mąką, zrumienić, podlać wodą i dusić na małym ogniu pod przykryciem. 
Pieczarki oczyścić, opłukać i pokroić w paseczki, poddusić na maśle lub na 
innym tłuszczu, dodać do mięsa. Warzywa pokroić i podsmażyć na tłuszczu, 
dodać do mięsa. Wszystko podlać winem. Ugotować makaron na pół-twardo  
i dodać do mięsa pod koniec duszenia. Następnie połączyć z koncentratem 
pomidorowym i śmietaną, doprawić solą i pieprzem, dodać szczyptę papryki 
słodkiej. Chwilkę poddusić dla przegryzienia smaków. 

Można jeść jako gotowe danie lub podawać z chlebem i surówkami. 

 

Pasztet z narogów sarny z żurawiną 

Składniki: narogi sarny (wątroba, płuca, serce, nerki), włoszczyzna 
ziele angielskie, liść laurowy, 2-3 średniej wielkości świeże bułki, 2-3 jajka,  
2 cebule średniej wielkości grzyby leśne lub pieczarki (ilość wg uznania), 
majeranek, tymianek, rozmaryn, gałka muszkatołowa, kminek cały, sól, 
pieprz, bulionetka Knorr wołowa i drobiowa po dwie sztuki, żurawina, olej 
kujawski z suszonymi pomidorami i czosnkiem. 

Sposób przyrządzenia: Narogi gotujemy przez godzinę. Następnie dodajemy 
włoszczyznę (marchew, pietruszkę - korzeń i nać, seler, por), ziele angielskie  
i liść laurowy (sporo aby intensywnie pachniał gotujący się wywar). Całość 
gotujemy jeszcze przez 1-1,5 godziny. Wyjmujemy narogi i studzimy. 
Na oleju kujawskim z pomidorami suszonymi i czosnkiem szklimy cebulkę  
i  dodajemy pokrojone grzyby. Rozpuszczamy bulionetki i po ostudzeniu 
namaczamy w nich bułki. Dwukrotnie mielimy narogi, cebulę z grzybami  
i namoczone bułki. Dodajemy jajka i pozostałe przyprawy wg własnego 
uznania. Mieszamy podlewając pozostałością bulionu, aby otrzymać 
odpowiednią konsystencję. Przekładamy pasztet do foremek wyłożonych 
papierem. Pieczemy w nagrzanym piekarniku z termoobiegiem 40 min  
w temperaturze 180oC. 
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Potrawy z zająca:

 

„Raczcie, waszmość, jeść proszę, to co nam Bóg zdarzył, 
Byle mi smacznie kucharz zająca uwarzył, 
Proszę na tę dziczyznę, nowina w tym kraju…” 
(Hieronim Morsztyn) 

 

Zając po myśliwsku 

 

Składniki: zając, 8 ząbków czosnku, 1 łyżeczka zmielonego rozmarynu, otarta 
skórka i sok z 1 cytryny, sól, pieprz, 3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki,  
3 łyżki masła, 2 łyżki tartego żółtego sera. 

Sposób przyrządzenia: Sprawionego i umytego zająca natrzeć solą, ułożyć  
w brytfannie, obłożyć plasterkami masła i upiec w piekarniku, często 
polewając sosem z pieczenia. Upieczonego zająca pokroić na porcje, wyjąć 
kości. Żaroodporny półmisek nasmarować masłem. Ułożyć w nim mięso, 
posypać pieprzem, otartą skórką z cytryny, rozmarynem i drobniutko 
posiekanym czosnkiem, polać sosem spod pieczenia i sokiem z cytryny. Obłożyć 
plasterkami masła, posypać zieloną pietruszką i tartym serem, wstawić do 
nagrzanego piekarnika i zapiekać ok. 30 minut. 

 

Staropolski pasztet z zająca 

Składniki: Przodek i podroby z zająca, 50 dag podgardla wieprzowego  
lub boczku surowego, 1kg karkówki, 30 dag wątróbki cielęcej lub wieprzowej, 
3 dag grzybów suszonych, 10 dag włoszczyzny (marchewka, pietruszka, 8 jaj, 
2 bułki, 15 dag słoniny i czubata łyżka margaryny do wysmarowania formy,  
2 duże cebule, 5 ząbków czosnku, 15 ziarenek pieprzu, 5 ziarenek ziela 
angielskiego, 3 liście laurowe, 2 goździki, pół gałki muszkatołowej, imbir, sól. 

Sposób przyrządzenia: Podgardle i karkówkę dusimy w garnku pod 
przykryciem dodając 4 szklanki wody, warzywa, grzyby suszone, cebulę oraz 
część przypraw (ziele angielskie, pieprz w ziarnkach, czosnek, goździki i liście 
laurowe, przez co najmniej 2 godz. (mięso musi być rozgotowane). Wątróbkę 
obieramy z błon, kroimy w plastry i dodajemy do duszenia na ostatnie 5 minut. 
Garnek zestawiamy z ognia i studzimy, wkładając do wywaru bułki.  
Gdy wywar ostygnie, a bułki rozmiękną, wyjmujemy je wraz z mięsem  
i wątróbką a następnie przepuszczamy przez maszynkę (ja preferuję pasztet 
grubiej mielony, jednak godzi się zaznaczyć, że wg staropolskiej tradycji 
pasztet musiał być bardzo „gładki” i dlatego powinno się go przemielić  
3-krotnie). Do zmielonej masy dodajemy jajka, startą gałkę muszkatołową, 
imbir, sól i pieprz do smaku. Wymieszaną masę dobrze wyrabiamy. Formę 
smarujemy margaryną i wykładamy cienkimi plastrami słoniny, wypełniamy 
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zmieloną masą do 2/3 wysokości formy. Na wierzch układamy pozostałe 
plasterki słoniny. Pasztet pieczemy około godziny (do zrumienienia).  

 

Dzikie ptactwo 
Dzikie ptactwo jest bardzo cenione ze względu na walory smakowe 

oraz dużą wartość odżywczą. Można z niego przyrządzić wiele pysznych dań 
nawet w terenie. 
 

Ptaki dziko żyjące osiągają większą wagę niż hodowlane, a ich mięso 
ma wyższą wartość odżywczą i jest mniej tłuste. Ponadto zawiera ono duże 
ilości żelaza, potasu i cynku. W celu uzyskania odpowiedniej kruchości 
niezbędne jest dojrzewanie mięsa, polegające na przechowywaniu go  
w temperaturze 3-50C przez okres 12-24 h. Ponieważ na bażanty można 
polować przez bardzo krótki okres w roku, jednym z podstawowych sposobów 
przetwarzania tych ptaków jest mrożenie. W celu utrwalenia i wzbogacenia 
walorów smakowo-zapachowych można je też poddać procesowi wędzenia.  
Z bażanciego mięsa można wytwarzać kiełbasę (najlepiej z osobników,  
co najmniej dwuletnich) oraz suszyć na podobieństwo suszonej wołowiny. 
 

Najlepszej jakości mięso posiadają kuropatwy starki o ciężarze nie 
mniejszym niż 300 g i kuropatwy młódki, o wadze od 200 g. Mięso kuropatwy 
jest bardzo delikatne, ma wykwintny smak i charakterystyczny zapach. 
Zazwyczaj jest przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. 
 

 
 

Dzika gęś duszona gości najczęściej na stołach myśliwych. I dobrze, 
bo gęsi mają bardzo wartościowe mięso. Mięso dzikich gęsi zachowuje 
wszelkie zalety mięsa gęsi hodowlanych, a na dodatek pozbawione jest 
tłuszczu. 
 

Jakość mięsa z dzikiego ptactwa zależy od stopnia umięśnienia, 
utuczenia, wieku, płci ptaka i jego stanu zdrowia. Wiadomo że im młodszy 
ptak tym mięso delikatniejsze, smaczniejsze i łatwiej strawne. Oczywiście 
takie mięso, wymaga krótszej obróbki termicznej. Jeżeli jednak mamy do 
dyspozycji mięso ze starych ptaków to takie mięso najlepiej ugotować niż piec. 
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Bażant z aromatycznymi przyprawami 

 

Składniki:1 bażant, 1/2 kg zielonej fasolki szparagowej, 4 marchewki 
pokrojone w pręciki, 2 gałązki selera pokrojone na kawałki, 2 łyżki siekanej 
cebuli, 1/4 litra wytrawnego białego wina, 3 łyżki octu jabłkowego,  
5 dag masła, 1 łyżka oleju, 2 liście laurowe, 3 goździki, 2 łyżki tymianku, sól, 
pieprz świeżo mielony 

Przygotowanie: Bażanta natrzeć solą i pieprzem – od wewnątrz  
i na zewnątrz. Rozpuścić 3 dag masła na patelni, dodać olej i zrumienić 
bażanta ze wszystkich stron. Przenieść mięso do brytfanny, obłożyć 
marchewką, selerem, fasolką i cebulą. Zalać białym winem, octem i dodać liście 
laurowe, goździki i tymianek. Na wierzch położyć plastry masła. Piec godzinę  
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Serwować mięso razem  
z jarzynami. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuropatwa po myśliwsku 

Składniki: Kuropatwy (po 1 na osobę), 6-7 plastrów wędzonego boczku,  
2 łyżki masła klarowanego, 1 mała cebula, 70 g pieczarek, 3-4 wędzone 
śliwki, 50 ml białego wytrawnego wina, 3 łyżeczki przecieru pomidorowego, 
sól, pieprz, tymianek, majeranek. Jako dodatek: 2-3 pieczone buraki, pół 
cebuli, świeży koperek, sok z cytryny. 
 

Przygotowanie: Kuropatwę dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, następnie 
wycieramy do sucha ręcznikiem kuchennym. Mięso nacieramy przyprawami 
(także od środka). Kuropatwę odkładamy na godzinę do lodówki.  
W międzyczasie płuczemy pieczarki i kroimy je w plastry. Cebulę kroimy  
w drobną kostkę. Patelnię rozgrzewamy z odrobiną masła. Piekarnik 
nastawiamy na 180C (funkcja górna grzałka).  Na patelni podsmażamy 
pokrojone 2 plastry boczku, dodajemy cebulę i pieczarki. Następnie wrzucamy 
drobno pokrojone wędzone śliwki. Całość dusimy do miękkości. Sos 
zaprawiamy odrobiną przecieru pomidorowego. Nogi kuropatwy związujemy 
nitką, tuszkę obkładamy cienkimi plastrami wędzonego boczku. Kuropatwę 
skrapiamy wytrawnym białym winem, zawijamy w folię do pieczenia  
i wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Całość pieczemy do miękkości. 
Gotową kuropatwę przecinamy na pół, zanurzamy w gorącym sosie i dusimy 
2-3 minuty. Upieczone buraczki kroimy w grubą kostkę, dodajemy drobno 
posiekaną cebulę oraz koperek. Buraczki skrapiamy sokiem z cytryny. 
Kuropatwę podajemy z gęstym sosem w towarzystwie sałatki z buraków. 
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Dzika gęś duszona 

Składniki: dzika gęś (około 3 kg), szklanka czerwonego wina, 2 ząbki 
czosnku, 5 ziaren goździków, 4 ziarna pieprzu czarnego, 5 plasterków 
słoniny, 2 łyżki śmietany, sól 

 
Przygotowanie: Gęś umyć, sprawić i pokroić, zalać czerwonym winem  
z dodatkiem czosnku, goździków i pieprzu. Pozostawić na 2 dni w chłodnym 
miejscu, odwracając kilka razy. Dno rondla wyłożyć plasterkami słoniny, 
podpiec je, następnie ułożyć kawałki gęsi, posolić, zalać sosem z marynaty  
i dusić, dolewając stopniowo wodę. Gdy mięso zmięknie, dodać śmietanę, 
zagotować. Podawać z frytkami i czerwoną kapustą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pieczona dzika kaczka 
 

Składniki: 1 dzika kaczka , 2 winne jabłka, 2 cebule, 1 łyżeczka soli, biały 
pieprz, 3 łyżki oleju, 100 g przerośniętego boczku w plastrach, 4 rozgniecione 
jagody jałowca, 1/4 l gorącego rosołu z dziczyzny, 1/8 l wytrawnego 
czerwonego wina, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 2 łyżki śmietany  
         
Przygotowanie: Kaczkę umyć z wierzchu i w środku , osuszyć. Jabłka obrać, 
pokroić na ósemki, usunąć gniazda nasienne i jeszcze raz przekroić na pół. 
Cebulę obrać i pokroić na ósemki. Piekarnik nagrzać do temp. 220 °C. Kaczkę 
natrzeć dokładnie w środku solą i pieprzem. W brytfannie rozgrzać olej  
i obsmażyć w nim kaczkę, następnie obłożyć plastrami boczku, pokrojonymi 
jabłkami, cebulą, posypać rozgniecionym jałowcem, podlać rosołem. Brytfannę 
z kaczką wstawić do piekarnika na najniższy poziom i piec przez 1 godzinę. 
W czasie pieczenia kaczkę należy często polewać sosem z brytfanny. W razie 
potrzeby dolać trochę gorącego rosołu. Upieczoną kaczkę zostawić w ciepłym 
piekarniku przez kilka minut. Sos w brytfannie rozprowadzić gorącą wodą, 
przecedzić przez sitko, połączyć z winem; zagęścić śmietaną wymieszaną  
z mąką ziemniaczaną. 
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Nalewki 
„ Nalewki – prezenty. Wyczekiwane, bezcenne, niepowtarzalne.  
Chowane głęboko i niejednokrotnie pite ukradkiem,  
egoistycznie, nieprzyzwoicie samolubnie” 
(Eleonora Trojan) 

Nalewki często nazywane są wódeczką myśliwych. Charakteryzują je 
walory smakowe oraz właściwości lecznicze. Od wieków uważa się, że 
różnego rodzaju nalewki mogą nas wyleczyć z szeregu dolegliwości.  

Owoce, zioła, miód czy orzechy, na bazie których wytwarza się 
nalewki, zawierają wiele prozdrowotnych związków między innymi 
witaminy, składniki mineralne, olejki eteryczne i różnego rodzaju związki 
organiczne.  Właściwości nalewki zależą od tego, z jakich produktów jest ona 
wytworzona oraz jakim sposobem została przygotowana. 
Domowe nalewki przygotowuje się metodą maceracji. Polega ona na moczeniu 
jakiegoś surowca w alkoholu w celu wydzielenia określonego składnika. 
Należy pamiętać, że ogromne znaczenie ma stężenie alkoholu użytego w celu 
produkcji nalewki. Im jest ono większe, tym lepsze będą właściwości 
konserwujące, ale i utrudnione zostanie wydobycie wszelkich dobroczynnych 
składników danego surowca. Warto również wiedzieć, że im dany surowiec 
ma silniejsze właściwości lecznicze, tym mniejsze jego ilości są potrzebne do 
przyrządzenia nalewki. 

 

Porady dla wielbicieli leczniczych nalewek: 

 nalewek leczniczych nie można przygotowywać w plastikowych 
butelkach; 

 nalewki i likiery owocowe oraz ziołowe są tym lepsze, im dłużej 
pozwolimy im leżakować; 

 jeśli owoce zalejemy wódką, a nie spirytusem, nalewka będzie miała 
ładny kolor i intensywny aromat; 

 owoce pestkowe trzeba wydrylować, zwykle tylko część owoców 
pozostawia się w całości;  

 nalewki lecznicze powinny być przechowywane w dobrze 
zakorkowanych szklanych butelkach, w chłodnym i ciemnym miejscu; 

 do przygotowania nalewki używaj tylko spirytusu rektyfikowanego 
kupionego w sklepie. 
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Nalewka z jarzębiny 

Składniki: 1 kg przemrożonych owoców z jarzębiny, 0,5 l spirytusu,  
2 szklanki przegotowanej wody, 0,5 kg cukru, sok z jednej cytryny,  
1 łyżeczka otartej skórki z cytryny 

Sposób przyrządzenia: Owoce sparzyć wrzątkiem, co pozbawi je goryczy. 
Osuszone dosypujemy cukrem. Dodajemy sok i otartą skórkę cytryny oraz 
spirytus i wodę. Uzyskaną substancję przechowujemy w ciepłym miejscu przez 
3 tygodnie. Po przefiltrowaniu odstawiamy na pół roku w ciemne chłodne 
miejsce. 

Nalewka z leśnych poziomek 

Składniki: poziomki leśne - ilość wg uznania, wódka 70%, cukier, woda,  
sok z cytryny 

Sposób przyrządzenia: Świeżo zebrane poziomki zalewamy wódką do 
momentu aż przykryje owoce. Odstawiamy na 24 godziny na słoneczne okno. 
Po tym czasie zlewamy nalew, a z owoców odciskamy sok przez gazę. 
Przygotowujemy syrop w proporcji 0,5 kg cukru i 1 szkl. wody na 1 litr 
nalewki. Zagotowujemy. Przelewamy nalewkę do gotującego się syropu. 
Dodajemy 1 łyżkę soku z cytryny. Przygotowany płyn szybko studzimy  
i przelewamy do butelek. Przetrzymujemy w chłodnym miejscu przez 5 
miesięcy 

 

Nalewka z owoców dzikiej róży 

Składniki: 1kg owoców dzikiej róży, 0,75 l spirytusu, 0,5 l wódki czystej 40%, 
0,5 l miodu, 2 szklanki wody, 5-6 goździków, 1 łyżeczka suszonej mięty 

Sposób przyrządzenia: Owoce róży, lekko przymrożone, umyć i nakłuć, zalać 
spirytusem, dodać goździki i miętę. Słój szczelnie zamknąć i pozostawić  
w ciepłym miejscu na pięć tygodni. Słojem często potrząsać. Następnie zlać 
nalewkę, z owoców róży wycisnąć sok, przecedzić i połączyć z nalewką. Miód 
zagotować z wodą, ostudzić i dodać wódkę. Całość połączyć z nalewką. 
Rozlać do butelek i odstawić na 2-3 miesiące. 

Nalewka z orzechów włoskich  

Składniki: 1/2 kg niedojrzałych orzechów włoskich w zielonych łupinach,  
10-15 dag cukru, 250 ml wódki, 250 ml spirytusu 

Sposób przyrządzenia: Orzechy z łupinami pokroić. Ułożyć w słoiku  
i przesypać cukrem. Odstawić na kilka dni, aby orzechy puściły sok. Następnie 
dodać alkohol i odstawić na 2-3 tygodnie. Odcedzić nalewkę przez gazę i zlać 
do butelek. Można dodać wanilię. 
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Nalewka z owoców leśnych 

 
Składniki: 1 kg (łącznie) owoców leśnych (malin, jeżyn, poziomek, czarnych 
jagód i borówek, w dowolnych proporcjach względem siebie), 1 l spirytusu,  
0,5 l wódki, 1 kg cukru 
 
Sposób przyrządzenia: Wszystkie owoce wkładamy do gąsiorka. Wlewamy 
spirytus zmieszany z wódką. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na 6 tygodni, 
co kilka dni wstrząsając gąsiorkiem. Po tym czasie zlewamy nalewkę do 
większego naczynia, szczelnie zamykamy i wstawiamy do lodówki. Owoce 
zasypujemy cukrem i zamykamy gazą złożoną kilkakrotnie. Stawiamy  
w słonecznym miejscu, co kilka dni potrząsamy. Po 3 tygodniach filtrujemy  
i zlewamy sok. Łączymy z nalewką i mieszamy. Zamykamy szczelnie. 
Ponownie odstawiamy na 3 tygodnie. Po tym czasie rozlewamy do butelek. 
Odstawiamy na 3 miesiące. 
 

Nalewka z pędów sosny 
 

Składniki: 1/2 l młodych pędów sosny, 1/2 kg cukru, 1 l spirytusu 96% 
 
Sposób przyrządzenia: Pędy włożyć do słoja, dodać cukier i spirytus. 
Pozostawić przez tydzień w ciepłym, nasłonecznionym miejscu. Po tym czasie 
przecedzić, dodać litr przegotowanej wody i pozostawić w słoju przez kolejny 
tydzień. Zlać i przefiltrować przez gazę, rozlać do ciemnych butelek  
i szczelnie zakorkować. Odstawić do leżakowania w ciemnym, chłodnym 
miejscu na minimum pół roku. 

 
Nalewka miodowa 

Składniki: 1/2 kg miodu naturalnego spadziowego, 1 litr spirytusu, 7 ziarenek 
ziela angielskiego, 2 łyżeczki cukru waniliowego, po 1/2 łyżeczki cynamonu  
i startej gałki muszkatołowej, otarta skórka z pomarańczy, 650 ml wody 

Sposób przyrządzenia: Do garnka wlewamy ok 150 ml wody dodajemy miód, 
cynamon, gałkę muszkatołową, ziele angielskie oraz cukier waniliowy. Całość 
powoli podgrzewamy mieszając. Wlewamy resztę wody i zagotowujemy 
intensywnie mieszając. Gdy syrop przestygnie, wlewamy spirytus, dodajemy 
skórkę pomarańczową, mieszamy, przelewamy do słoja, szczelnie zamykamy  
i odstawiamy na dobę w ciemne miejsce. Potem przecedzamy i przelewamy do 
karafki. 

Nalewka z żurawiny 

Składniki: żurawina 1,5 kg (zamrozić na 2-3 dni) , alkohol 60 % 1,5 litra, 
cukier 25-30 dag  

Sposób przyrządzenia: Owoce żurawiny przebieramy, czyścimy i myjemy  
w zimnej wodzie, osuszamy i zamrażamy na 2-3 dni. Wymytą, zmrożoną 
żurawinę zalewamy alkoholem na 6 tygodni. Po 6 tygodniach zlewamy 
wytrawny nalew, a owoce zasypujemy cukrem i odstawiamy na miesiąc od 
czasu do czasu mieszamy słojem. Po miesiącu zlewamy słodki nalew, 
mieszamy z nalewem wcześniej zlanym i odstawiamy na 1 miesiąc. Po tym 
czasie filtrujemy i rozlewamy do butelek. Można próbować ale im starsza tym 
lepsza.  
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Nalewka z czeremchy 

Składniki: 2 kg owoców czeremchy, 5 szklanek spirytusu, gałązka mięty,  
2 szklanki przegotowanej wody. 

Sposób przyrządzenia: Owoce czeremchy z osuniętymi ogonkami, nie 
drylowane, umyć i umieścić w dużym słoju i zalać 4 szklankami spirytusu. 
Dodać miętę, szczelnie zamknąć i odstawić na 10 dni. Po tym czasie zlać 
macerat do butelek i solidnie zakorkować. Pozostałe owoce ponownie zalać 
wodą zmieszaną ze szklanką spirytusu i odstawić na dwa tygodnie. Po tym 
czasie zlać płyn do butelek i zakorkować. W ten sposób można otrzymać 
słabszą wersję nalewki. Nalewka z czeremchy zawiera dużo witamin 

Nalewka  z borówki 

Składniki: 1 litr spirytusu, 2 kg borówki, 1 litr przegotowanej wody,  
1 kg cukru. 

Sposób przyrządzenia: Borówki zmielić w maszynce, zasypać cukrem  
i odstawić aż się rozpuści. Następnie zalać spirytusem na 6 tygodni. Po tym 
czasie zlać płyn, a owoce zalać wodą. Odstawić na 5 dni, przecedzić  
i połączyć oba płyny. Nalewkę odstawić na kilka miesięcy, aby dojrzała. 

 

 

 

Nalewka z jeżyn 

Składniki: 1 l soku wyciśniętego z dojrzałych i świeżych jeżyn, 1/2 l wódki, 
0,5 kg cukru.  

Sposób przyrządzenia: Całość wymieszać i odstawić na miesiąc. Po tym czasie 
odcedzić przez sitko i zlać do butelek. Nalewka jest gotowa do spożycia po pół 
roku leżakowania. 

 

Nalewka z czarnych jagód 

Składniki: 1 l jagód, 1 kg cukru, ok. 600 ml spirytusu 

Sposób przyrządzenia: Jagody myjemy, a następnie dobrze odsączamy na 
sitku. Wsypujemy je do szklanego słoika i zasypujemy cukrem. Zakręcamy go  
i mieszamy energicznym ruchem. Wlewamy do środka spirytus w ten sposób, 
by dobrze przykrył owoce. Pozostawiamy słoik w słonecznym miejscu  
i mieszamy nim od czasu do czasu – cukier lepiej się rozpuści. Po miesiącu 
zlewamy nalewkę i filtrujemy ją przez bibułkę albo filtr do kawy. Rozlewamy 
mieszankę do butelek i odstawiamy na miesiąc do ciemnego i chłodnego 
pomieszczenia. 
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Miód 

„Pszczołami i ich skomplikowanym życiem rządzi inteligencja, 
której nie jesteśmy w stanie pojąć.  
Nie potrafimy produkować miodu,  
a te maleńkie istotki wytwarzają je dla siebie i dla nas, na nic się nie skarżąc.”  
(Santa Montefiore) 

Miód - jeden z najcenniejszych substancji produkowanych przez 
pszczoły, ma właściwości odżywcze, bakteriobójcze i uodparniające. 

Wzmacnia organizm, działa antybakteryjnie, wspomaga leczenie 
przeziębienia, przyspiesza gojenie ran, może obniżać ciśnienie, wpływa na 
metabolizm komórkowy i układowy. Pszczoły zbierają soki nektaru bądź 
spadzi, przerabiają w ulu i wzbogacają w enzymy. Zawarte w miodzie żelazo 
jest niemal w całości przyswajalne i szybko wbudowywane w hemoglobinę. 
Bursztynowy smakołyk może też zmniejszać toksyczne działanie używek – 
alkoholu, czy kawy – zawarta w miodzie fruktoza odtruwa organizm, 
zobojętnia szkodliwe działanie kawy, alkoholu i innych używek. 

Niezwykle cenną cechą miodu jest wiązanie i neutralizowanie toksyn 
pochodzących ze skażonego środowiska. Miód nie ma zanieczyszczeń 
chemicznych, ponieważ pszczoły są bardzo wrażliwe na toksyny . 

Miody pszczele różnią się pod względem barwy, smaku, aromatu  
i konsystencji. Dzielimy je na spadziowe, nektarowe i nektarowo-spadziowe. 

Wiele osób narzeka dzisiaj na niezbyt dobre samopoczucie, brak 
energii czy nawracające przeziębienia. Biorąc więc pod uwagę wszystkie 
liczne zalety miodu, nie ma najmniejszych wątpliwości, że każdy z nas 
powinien spożywać go jak najczęściej.  

  Miód powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej 
i zacienionym miejscu np. szafka. Aby nie zniweczyć jego dobroczynnego 
działania, nie powinien być podgrzewany powyżej 400C 

Coraz częściej miód stosuje się w kuchni, w niezwykłych połączeniach 
– nie tylko na słodko do klasycznego piernika czy rozgrzewającego krupnika, 
ale np. jako składnik marynaty do mięs czy ryb, w zaskakujących mogłoby się 
wydawać połączeniach, np. z musztardą. 

Znajdziemy go w składach wielu kosmetyków. 
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Miodownik 

 
Ciasto: 3 szklanki mąki tortowej, ½ szklanki cukru, 3 jajka, 4 łyżki miodu,  
½ kostki margaryny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżeczki sody 
 
Krem: 700 ml mleka, 10 łyżek kaszy manny, ½ szklanki cukru, 1 kostka 
margaryny lub masła 

 
Polewa: 3 łyżki ciemnego kakao, ½ szklanki brązowego cukru, 3 łyżki wody, 
½ kostki masła 
 
Dodatkowo: słoik konfitury śliwkowej, garść orzechów włoskich 
 
Sposób przygotowania: Składniki na ciasto połącz, wyrób na gładką masę,  
a następnie podziel na cztery równe części. Tortownicę wyłóż papierem do 
pieczenia i wypełnij cienko rozwałkowaną jedną porcją ciasta. Ciasto nakłuj 
widelcem w kilku miejscach i piecz przez 10-15 minut w temperaturze 160˚C 
(w piekarniku z termoobiegiem) lub w 180˚C (w piekarniku bez termoobiegu). 
Wystudzone ciasto wyjmij z formy. W ten sam sposób upiecz pozostałe  
3 blaty ciasta.  
 
 

 
 
 
 
W 200 ml zimnego mleka rozmieszaj kaszę mannę. Pozostałe pół litra mleka 
zagotuj z cukrem. Do wrzącego mleka powoli wlewaj kaszę i gotuj, dokładnie 
mieszając, aż całość zgęstnieje. Następnie odłóż, aż wystygnie. Rozpocznij 
miksowanie margaryny Palma z Murzynkiem i po kilku chwilach zacznij 
dodawać po łyżeczce chłodną masę z kaszy. Produkty muszą się dokładnie 
połączyć w puszysty krem. 
Wystudzone blaty ciasta smaruj konfiturą ze śliwek i przekładaj kremem. Aby 
przygotować polewę, zagotuj wodę z cukrem, kakao i roztopioną margaryną 
Palma z Murzynkiem. Gęstą polewą udekoruj wierzch miodownika i posyp 
pokruszonymi orzechami włoskimi. 
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Owoce runa leśnego 
 
Owoce runa leśnego poziomki, jagody, jeżyny, borówki, żurawina, 

grzyby, czosnek niedźwiedzi to tylko niektóre z licznych składników 
bogactwa  leśnego naszego regionu – posiadają niepowtarzalne walory 
smakowe to jednak nie jedyna ich zaleta. Owoce leśne to także bogactwo 
witamin i składników mineralnych niezbędnych dla dobrego funkcjonowania 
naszego organizmu. Poznajmy zatem najważniejsze ich właściwości i walory. 
 

Jagody to źródło witamin, w tym witaminy A, witamin z grupy B 
oraz witaminy C, składników mineralnych: potasu, wapnia, fosforu, magnezu, 
garbników, działających antybakteryjnie i antywirusowo, antocyjanów, 
będących silnymi przeciwutleniaczami. Jagody należy  zaliczyć do jednych 
z najzdrowszych owoców leśnych składniki obecne w jagodach działają 
pozytywnie na cerę. Dzięki nim polepsza się napięcie skóry i utrzymuje jej 
właściwe nawilżenie. Owoce (głównie suszone) można stosować przy 
nieżytach jelit, żołądka oraz biegunkach . 
 

Jeżyny posiadają bardzo duże ilości witamin A i E – silnego 
przeciwutleniacza zwanego „witaminą młodości”. Są także źródłem magnezu, 
potasu i antocyjanów – przeciwutleniaczy i barwników nadających czerwoną, 
niebieską lub fioletową barwę. Owoce polecane są w szczególności 
diabetykom, a także osobom mającym problemy z układem naczyniowym.  
Od dawna znajdują zastosowanie w medycynie naturalnej. Mają także 
szerokie zastosowanie w gastronomii, w tym do produkcji win i nalewek. 
 

 
Poziomki oprócz zalet smakowych posiadają bardzo wysoką 

zawartość witaminy C. Dostarczają także wielu składników mineralnych: 
żelaza, potasu, wapnia, fosforu czy siarki. 
 

Przetwory z owoców żurawiny mają szerokie zastosowanie w kuchni 
polskiej, a dzięki wysokiej zawartości witaminy C, pektyn i kwasów 
organicznych, są stosowane także jako środek leczniczy. Optymalny smak  
i walory zdrowotne owoce uzyskują po przemarznięciu, dlatego  to tak bardzo 
ważna jest właściwa pora zbiorów owoców żurawiny. Wykorzystywana jest 
ona także  jako dodatek do dań z dziczyzny .Dobrze komponuje się z dzikim 
pieczonym ptactwem. Jednak najbardziej znana i wykorzystywana  jest do 
produkcji nalewek.  
 

Czosnek niedźwiedzi nazwa rośliny wywodzi się z legend głoszących, 
że roślina ta była pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu się ze 
snu zimowego. Ma on działanie bakteriobójcze, korzystnie działa na serce, 
zapobiega nowotworom.  
 

Najbardziej znanym i wykorzystywanym owocem runa leśnego są 
grzyby. Różnorodność grzybów jest ogromna i chociaż  są trudno przyswajalne 
przez nasz organizm, a ich wartość odżywcza – ograniczona to jeden  
z najbardziej wykorzystywanych składników runa leśnego przez człowieka.  
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Jeżyny w syropie na zimę 

Sposób i przygotowania: Jeżyny przyniesione z lasu przebrać i szybko 
wypłukać. Osuszyć, zasypać cukrem i odstawić na godzinę, żeby cukier się 
rozpuścił  i powstał sok. Sok zlać i zagotować. Gotującym zalać jeżyny. 
Gotować około 10 minut. Gotujące jeżyny wraz sokiem przekładać do 
wyparzonych wcześniej i nagrzanych słoików. Słoiki do ostygnięcia położyć 
do góry dnem. 

Pesto z czosnku niedźwiedziego  

Sposób przygotowania: Zebrane liście czosnku niedźwiedziego umyć  
i dokładnie osuszyć. Następnie mielimy w maszynce lub w blenderze.  Dodając 
oliwę z oliwek doprawiając sokiem  z cytryny wymieszać wszystko  
a następnie przełożyć do małych słoiczków i wykorzystywać w kuchni jako 
przyprawa do dań. 

Konfitura z poziomek na długie zimowe wieczory 

Składniki: 1 kg poziomek, 1 kg cukru, 

Przygotowanie: Dokładnie przebrane poziomki płukać kilkakrotnie 
zmienianej wodzie. Osączyć, wsypać do miski, przesypać cukrem i odstawić na  
około 8 – 10 godzin. Po tym okresie ostrożnie przełożyć do rondla i rozgrzać. 
Smażyć na maleńkim ogniu przez co najmniej  5 minut, odstawić i ostudzić. 

 

 

 

Powtórzyć 5–minutowe podgrzewanie jeszcze kilka razy. Każdorazowe 
studzenie pozwala na powolne przesycenie owoców cukrem. Po ostatnim 
podgrzewaniu gorące konfitury przełożyć do gorących słoików i zamknąć. 

 

Grzyby marynowane 

Składniki: 1kg podgrzybków, 1 szklanka octu, 3 szklanki wody, 1 cebula, sól, 
cukier, liści laurowy, ziele angielskie, kilka ziarenek gorczycy 

Przygotowanie: Grzyby oczyszczamy , dokładnie myjemy, następnie gotujemy 
w osolonej wodzie ( 1 łyżeczka soli na 1kg grzybów) przez około  20minut.  
Po odcedzeniu, przelewamy grzyby zimna wodą w celu zahartowania  
i zachowania koloru. Cebulę obieramy, kroimy w talarki i sparzamy 
wrzątkiem. Przygotowujemy marynatę do zalania .Do garnka wlewamy  
3 szklanki wody, jedną szklankę octu, dodajemy półtorej łyżeczki soli, łyżkę 
cukru, 2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego  Wszystkie składniki 
zagotowujemy. Do każdego ze słoików wkładamy na dno po jednym krążku 
cebuli, jednym liściu laurowym, po 3 ziarna ziela angielskiego i 10 ziaren 
gorczycy, następnie  grzyby, na wierzch ponownie dajemy krążki cebuli  
i całość zalewamy zalewą octową tak żeby grzyby były zanurzone. Słoiki 
zakręcamy i pasteryzujemy przez około 15 minut 

 



      

38  
 

  

Zioła 
Zioła któż ich nie widział i o nich nie słyszał, rosną na polach, 

łąkach w naszych ogródkach bądź zdobią nasze kuchenne parapety. 
Używamy ich do potraw jako składnik nadający wyjątkowy smak i aromat 
naszych dań, dostarczają witaminy i mikroelementy do naszego organizmu, 
szczególnie te z własnego ogródka pozbawione sztucznych nawozów. Często 
dodawane do szlachetnych nalewek, jak również wykorzystywane są  
w lecznictwie oraz jako składnik kosmetyków. 
Właściwości ziół uzależnione są od zawartych w nich związków 
chemicznych. Z tego względu w zależności od obecności alkaloidów, fenoli, 
flawonoidów, garbników, saponin i pektyn zioła mogą działać moczopędnie, 
przeciwzapalnie, wykrztuśnie, napotnie, przeczyszczająco itd.  
Przez lata ludzie stosowali rośliny, by leczyć, ratować i przedłużać życie. 
Wykorzystywali zioła lecznicze, takie jak mięta czy rumianek. W dzisiejszych 
czasach wykorzystuje się na świecie w celach medycznych kilkanaście tysięcy 
rodzajów roślin. Odkąd medycyna połączyła swoje siły z chemią i związki 
chemiczne ziół są poddawane dogłębnej analizie, co chwilę słyszymy  
o powstaniu nowego specyfiku łączącego znane i nieznane właściwości roślin. 
Warto wrócić do korzeni i zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam 
Natura.  
 
 

 

Czosnek niedźwiedzi 

Czosnek niedźwiedzi ma podobne własności lecznicze, jak czosnek 
pospolity. Aromatyczne, pachnące czosnkiem liście zawierają dużo wit. C, 
pobudzają apetyt. Zalecane są jako składnik wiosennych zup (zastosowanie 
popularne do dzisiaj w Rosji). Można je też dodawać do sałatek i kisić oraz 
marynować w oliwie (przysmak w Niemczech). Świeże ziele zjadane jako 
sałatka odkaża przewód pokarmowy, działa przeciwmiażdżycowo oraz 
obniża ciśnienie krwi. Czosnek dodaje się zazwyczaj pod koniec gotowania, bo 
długie przyrządzanie hamuje tworzenie się korzystnych związków (ten krótko 
gotowany zachowuje wszystkie lecznicze właściwości). Z cebulek 
przygotowuje się również nalewkę. 

Nalewka 

Drobno pokrojone liście lub cebulki zalać wódką 40 % i odstawić  
na 14 dni w ciepłe miejsce, po czym przecedzić. Zażywać 3 razy dziennie  
po 15 kropli z wodą. 

Susz 

Dobrze wysuszone liście pokruszyć, przetrzeć przez plastikowe sitko, 
można też sproszkować w młynku do kawy. Zażywać 3 razy dziennie  
1/4 płaskiej łyżeczki. 
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Dziurawiec zwyczajny - złoto rośnie na ugorach 

Dziurawiec jest rośliną wieloletnią, dorasta do 1 metra wysokości. 
Liście mają charakterystyczne punkciki, które do złudzenia przypominają 
dziurki. Stąd wywodzą się nazwy: polska i łacińska (perforatum). Są to 
zbiorniki olejków eterycznych. Dziurawiec zakwita zawsze, bez względu na 
aurę, około 24 czerwca, czyli w św. Jana. Dlatego jest nazywany 
świętojańskim zielem. Owocem jest wieloramienna podłużna torebka, 
zawierająca liczne, drobne, ciemnobrunatne lub czarne nasiona. 

Substancje lecznicze 

Ziele dziurawca zawiera związki antonoidowe, glikozydy 
flawonoidowe o działaniu moczopędnym oraz wzmacniającym naczynia 
włosowate. Garbniki katechinowe mają właściwości witaminy P oraz olejek 
eteryczny o właściwościach rozkurczowych i przeciwbakteryjnych, hiperyzynę 
-bakteriobójczy związek. 

Działanie 

Dziurawiec jest wszechstronną rośliną leczniczą, stosowaną od tysiącleci. Jest 
lekiem uniwersalnym. Działa: ściągająco na błonę śluzową przewodu 
pokarmowego, przeciwzapalnie, uszczelniająco na błonę śluzową przewodu 
pokarmowego, żółciopędnie, żółciotwórczo, przeciwskurczowo na mięśnie 
gładkie przewodu pokarmowego, uspokajająco, uśmierza ból; stosuje się  
w leczeniu niepokojów i napięć nerwowych, także przy depresjach, 
przeciwbólowo. Dziurawiec usuwa z organizmu uboczne produkty przemiany  

 

 

 

materii i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Przyspiesza gojenie 
ran. 

Przygotowanie naparu z dziurawca nie wymaga wiele czasu. Do tego 
celu można wykorzystać herbaty ziołowe w saszetkach  lub sypki susz. 
Możemy sami zebrać ziele dziurawca i je ususzyć. Susz należy zalać gorącą, 
ale nie wrzącą, wodą i zaparzać przez 5 - 10 minut. W przypadku 
niestrawności napar najlepiej pić po zjedzeniu posiłku, aby pobudzić układ 
trawienny do pracy i zapobiegać wzdęciom. Jeżeli zależy nam na jego 
właściwościach uspokajających, warto po niego sięgnąć wieczorem. Filiżankę 
naparu z dziurawca można pić do trzech razy w ciągu dnia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




