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Wstęp
Niniejszy przepaśnik jest owocem warsztatów przeprowadzonych w ramach Projektu „Kuchnia 
Obojga Narodów – od Unii Lubelskiej po Współczesność” oraz zbiorów autorki.
Z przepisów w nim zawartych można wyczuć zapach przypraw i poczuć smaki kuchni
staropolskiej i litewskiej z epoki renesansu. Wszystkie potrawy są łatwe w przygotowaniu, nie
wymagające  dużego  zaangażowania  czasowego  i  bardzo  smaczne.  Przekonały  się  o  tym
uczestniczki projektu, które podczas warsztatów konsumowały gotowe potrawy i zachwycały się
ich subtelnym smakiem.
   Przepaśnik to nie tylko, zbiór przepisów, to także wyraz wspólnych dyskusji i doświadczeń
uczestniczek zdobytych podczas wykładów dietetyków i wykładu inauguracyjnego.
Dedykujemy ten przepaśnik każdemu, kto jest ciekawy poznania smaków i zapachów kuchni
staropolskiej i litewskiej.

Z Pważaniem
Elżbieta Janusz
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I. Kuchnia Staropolska a aktualne zalecenia żywieniowe
(fragmenty z prezentacji mgr Pauli Ćwiek)

Aktualne zalecenia żywieniowe:
Aktualne zalecenia żywieniowe przedstawia Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej:
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Kuchnia staropolska:
 stanowi tradycyjny element tradycyjnej kuchni polskiej
 uważa się, że została zapoczątkowana przez Słowian zamieszkujących polskie tereny 
 jej początki datuje się między I a V wiekiem n.e.
 pierwsze wzmianki o kuchni polskiej i kucharzach pochodzą z czasów Bolesława 

Chrobrego, od których datuje się początki rozwoju sztuki kulinarnej w Polsce

Kategorie kuchni staropolskiej i ich błędy żywieniowe
Kategorie kuchni narodowej – staropolskiej:
I kategoria – luksusowa, do której zaliczano kuchnie królewską, magnacką, oligarchii świeckiej 
i duchownej;
II kategoria – pańska, do której należały kuchnie zamożnej szlachty i bogatego mieszczaństwa
oraz wyższego kleru i przedstawicieli wolnych zawodów;
III kategoria – średnia, w skład której wchodziły kuchni zamożnego chłopstwa, szlachty, służb 
dworskich i mieszczan;
IV kategoria – podstawowa, obejmował kuchnię czeladzi, chłopstwa, ludności miast, zubożałej 
szlachty;
V kategoria – kuchnia biedoty miejskiej i bazrolnych chłopów.

Kuchnia luksusowa
Charakterystyka:
 codziennie spożywano ok. 5ooo-7000kcal
 w większości posiłków pojawiało się mięso, szczególnie dziczyzna
 mięsa przyprawiano w różny sposób, zależnie od „mody”, często na słodko
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 potrawy z roślin strączkowych i kasz w tej kuchni stanowiły niewielkie dodatki, 
podobnie jak warzywa

 do mięs spożywano duże ilości napojów, wśród których długo dominowały piwa, miody 
sycone oraz wina

Błędy żywieniowe w luksusowej kuchni staropolskiej:
 nadmierna podaż energii
 niskie spożycie warzyw i owoców
 niska podaż nasion roślin strączkowych
 nadmierne spożycie słodkich napojów w tym napojów alkoholowych
 mała aktywność fizyczna

Kuchnia pańska
Charakterystyka:
 mniejsza niż w luksusowej ilość spożywanego mięsa, szczególnie dziczyzny
 więcej potraw z roślin strączkowych – soczewicy, grochu, bobu
 więcej potraw z kasz i warzyw
 wykorzystywano w dużym stopniu jaja, mleko i jego przetwory
 do pici, podobnie jak w kuchni luksusowej, służyły woda, piwa, miody sycone i w 

mniejszym stopniu wina

Błędy żywieniowe w pańskiej kuchni staropolskiej:
 nadmierne spożycie kalorii (ok. 3000-4000kcal)
 nadmierne spożycie napojów alkoholowych
 niska aktywność fizyczna
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Kuchnia średnia
Charakterystyka:
 praktycznie nie wykorzystywano dziczyzny
 większy asortyment potraw z roślin strączkowych, kasz i warzyw
 spożywano dużo nabiału
 potrawy mięsne jadano tylko w dni świąteczne jako dodatek lub zastępowano je 

podrobami
 w ograniczonym stopniu, od święta, wykorzystywano przyprawy korzenne i bakalie

Kuchnię średnią możemy uważać za najzdrowszą wersję kuchni staropolskiej!!!

Kuchnia podstawowa i biedoty/chłopstwa
Charakterystyka:
 podstawowym pożywieniem były potrawy z kasz, mąk, roślin strączkowych, warzyw i 

nabiału
 mięso jadano tylko podczas świąt i uroczystości, podobnie ryby i ciasta
 potrawy sporządzano bardzo prostymi metodami i przyprawiano ziołami, leśnym miodem i 

solą

Błędy żywieniowe kuchni podstawowej i biedoty/chłopstwa:
 bardzo niska podaż ryb
 często niedożywienie – zbyt duży wysiłek fizyczny i niedostateczna ilość pożywienia
 zbyt niska podaż witamin i soli mineralnych
 duża podaż tłuszczy zwierzęcych
 podstawą diety potrawy mączne
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II. Przepisy uczestniczek warsztatów i nie tylko:

Bigos z XII wieku
 1 kg kapusty kiszonej, garść suszonych grzybów i śliwek, 4 gatunki mięs (np. szynka, 
boczek wędzony, kiełbasa, kawałek tłustego mięsa wołowego)
Kapustę kiszoną lekko wypłukać wodą. Dodać suszone grzyby i śliwki. Podgotować w dużym 
garnku. Mięsa podsmażyć na smalcu i dodać do podgotowanej kapusty. Odstawić na dzień. 
Drugiego dnia podgotować. Kapusta powinna być lekko chrupiąca.

Pieczone ćwiekierki wg Reja
0,5 kg buraków, tarty chrzan, ocet winny lub jabłkowy, koper włoski (nasiona)
Buraki upiec, obrać i pokroić w plastry. Posypać tartym chrzanem, lekko roztłuczonym koprem 
włoskim. Skroplić octem winnym lub jabłkowym.

Mięso ze słoika
80 dag karczku, 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie, 1 łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu, 1 
łyżeczka słodkiej papryki, 1 łyżeczka majeranku, 2 ząbki czosnku
Mięso pokroić na małe kawałki. Wymieszać z przyprawami. Odstawić na noc do lodówki. 
Włożyć do słoików i pasteryzować na wolnym ogniu ok. trzech godzin.

Polewka piwna – zupa piwna (gramatka)
10 szkl. jasnego piwa, 11-12 kromek żytniego chleba bez skórki, ½ łyżeczki kminku, 4 
czubate łyżki cukru, 4 szkl. wody, sól do smaku
Piwo zagotować. Dodać wszystkie składniki oprócz wody. Gotować jeszcze 5min. Na średnim 
ogniu. Przetrzeć przez drobne sito i dodać wodę.
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Do zupy można dodać grzanki z pszennego chleba smażone na maśle.

Tradycyjny chłodnik litewski
2 pęczki botwinki z większymi buraczkami, 1 l
bulionu warzywnego lub rosołu, 80 dag kefiru lub
zsiadłego mleka, 80 dag śmietany 18%, 4 łyżki
posiekanego szczypiorku, 4 łyżki posiekanego
koperku, 4 ogórki gruntowe, ząbek czosnku, 2
łyżki octu jabłkowego, sól i pieprz do smaku
Botwinkę wraz z buraczkami umyć i posiekać. Bulion zagotować. Dodać do niego buraczki z 
botwinki. Gotować ok. 10 min pod przykryciem na średnim ogniu. Dodać botwinkę i gotować 
jeszcze 5 min (buraczki powinny zmięknąć). Ostudzić. Dodać kefir, śmietanę, szczypiorek, 
koperek. Obrać i drobno posiekać ogórki. Dodać do reszty. Doprawić czosnkiem, solą i 
pieprzem i octem. Całość wymieszać i odstawić na 15 min.

Młoda kapusta z marchewką i jabłkiem
1 kg młodej kapusty, 2 marchewki, 1 zielone jabłko, 5 łyżek oleju, natka pietruszki, cukier, sól, pieprz
Kapustę opłukać, osączyć i poszatkować, posolić, wygnieść ręką i odstawić na 15 min. Marchewki zetrzeć na
tarce. Jabłko pokroić w kostkę. Kapustę wymieszać z marchewką i jabłkiem. Doprawić olejem, cukrem, solą
i pieprzem. Przybrać natką pietruszki.

Gruszki w hipokrasie
1 butelka wina (czerwonego lub białego), 250 g cukru lub 300 g miodu, 1,5 łyżki startego 
imbiru, 1,5 łyżeczki kminku, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżeczka kardamonu, 1 łyżeczka gałki 
muszkatałowej, 5-8 goździków, 3 gruszki, 3-4 łyżki śmietany 30% lub 36%, kilka listków 
świeżej mięty
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Hipokras: Podgrzać wino (nie gotować). Zestawić z ognia. Dodać przyprawy, miód. Odstawić 
pod przykryciem na dobę. Potem zlać osad i przepuścić przez gazę. Przelać do butelki na 1 
miesiąc. 
Gruszki obierać ze skórki, podgrzać Hipokras i gotować na wolnym ogniu wraz z gruszkami. 
Gruszki wyjmujemy i odparowujemy.

Warzywne burgery 
(porcja na 12 kotletów)
2 pęczki buraczków, ¾ szkl suchej kaszy jaglanej, 1 cebula czerwona, ½ szkl pestek dyni
lub słonecznika, ½ szkl sezamu, ¼ szkl oleju, 3 łyżki mąki gryczanej, z ciecierzycy lub 
pszennej, 2-3 łyżki sosu sojowego, ½ pęczku koperku, ½ pęczku szczypiorku, ½ łyżeczki 
zmielonych ziaren kolendry, ½ łyżeczki imbiru, ząbek czosnku
Kaszę ugotować. Buraki ugotować i zetrzeć na tarce. Cebulę pokroić w drobną kostkę, ziarna
(dynia/słonecznik) i sezam zmielić i uprażyć. Koperek, szczypiorek i czosnek drobno posiekać. 
Wymieszać ze sobą wszystkie składniki. Piec ok. 20 minut w piekarniku w 200oC. Obrócić i 
piec jeszcze 5min.

Humus 
2 szkl ciecierzycy gotowanej, 1 szkl tahini, 1 łyżeczka soli, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka 
soku z cytryny, ½ łyżeczki kuminu (można dodać ½ łyżeczki kolendry lub kawałek pieczonej
dyni)
Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę.
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Gryczak Janowski
1 kg kaszy gryczanej, 1 kg sera białego, 1 l śmietany, 30 dkg masła, 3 dkg kaszy manny, 5 dkg mąki
ziemniaczanej, 7 dkg mąki pszennej, 4 jaja, sól i cukier do smaku
Zagotować litr mleka (może być mleko zsiadłe lub woda), wsypać kaszę gryczaną, osolić, pogotować około 
2-3 min., odstawić i poczekać aż kasza wchłonie wodę. Dodać pozostałe składniki – masło, ser, śmietanę, 
sól, cukier, mannę. Jeśli mamy dobrą, tłustą śmietanę, wówczas dajemy mniej masła. Wszystko dokładnie 
mieszamy i wykładamy na wysmarowaną blachę. Pieczemy ok. 1,5-2 godz. 

Kruche ciasto
2 szkl mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 torebka cukru waniliowego, ½ szkl curku 
pudru, 200g masła, 4 żółtka
Wszystkie składniki zmieszać i ugniatać aż do powstania kruszonki. Przełożyć do zakrytego 
naczynia i schłodzić w lodówce ok. 30min. Wyłożyć ciasto na wyłożonej papierem (albo 
wysmarowanej tłuszczem) blaszce. Włożyć do lodówki na kolejne 30min. Potem piec w 
temperaturze 180oC ok. 30-40min. 

Piernik
500g miodu, 1,5 szkl cukru, 1kg mąki pszennej, 3 jajka, 3 łyżeczki sody, ½ szkl mleka, ½
łyżeczki soli, 2x40g (2 torebki) przyprawy do piernika
Miód, cukier i masło stopniowo doprowadzić do wrzenia. Cukier całkowicie rozpuścić. Wystudzić.
Dodać mąkę pszenną, sodę, rozpuszczone w mleku jajka, sól i przyprawę do piernika. Ciasto 
starannie wyrobić i przełożyć do szklanego/kamiennego/emaliowanego naczynia. Przykryć 
ściereczką i odstawić w zimne miejsce (np. do lodówki) na 5-6 tygodni.
(uwaga: wyrobione ciasto jest dość luźne. Po leżakowaniu w lodówce tężeje i daje się 
rozwałkować)
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Pieczenie: ciasto podzielić na 3-4 części. 3-4 blaszki wysmarować masłem (lub innym 
tłuszczem). Każdą część piernika rozwałkować na grubość ok. 0,5cm i przełożyć do blaszek. 
Piec w temperaturze 170oC ok. 15-20 min. wyjąć z formy po wystudzeniu. Ciasto piernikowe 
przełożyć powidłami śliwkowymi. Odstawić do skruszenia na 3-4 dni w chłodne miejsce. Piernik
można polać rozpuszczoną czekoladą lub cukrem i posypać orzechami.
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Faworki
200g mąki, 3 żółtka, 3-4 łyżki gęstej śmietany, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1 
łyżka spirytusu, ½ łyżeczki cukru, ½ łyżeczki soli, cukier puder do posypania
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. 
Zagnieść na jednolitą masę. Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem 
ok. 10- 15 minut. (Należy uderzać wałkiem w ciasto rozpłaszczając je, po czym ponownie 
zwinąć i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po 
usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków). Potem ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na 
blacie posypanym lekko mąką (Ciasto oczekujące na rozwałkowanie należy przykryć ściereczką,
żeby nie obsychało). Pokroić je na paski o szerokości ok. 3 - 4cm, następnie na prostokąty 
lub równoległoboki o długości ok. 9 - 10 cm. Każdy kawałek naciąć w środku i przez 
nacięcie przeciągnąć jeden koniec.
Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjmować łyżką 
cedzakową i osączyć na ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy ostygną posypać cukrem pudrem.

Ciastka przez maszynkę
½kg mąki, gotowane żółtko, 4 całe jajka, 300g cukru, 300g tłuszczu (olej/masło itp.), 1 
łyżeczka proszku do pieczenia
Wszystkie składniki zagnieść (ciasto powinno być gładkie, o konsystencji miękkiej plasteliny). 
Ciasto nakładać porcjami do maszynki do ciastek (lub maszynki do mięsa z nakładką do 
ciastek) i wyciskać dowolne kształty. Długie „taśmy” ciasteczek pokroić na kilkucentymetrowe 
kawałki i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w nagrzanym piekarniku, 
jedną blachę po drugiej. ok. 15min. na złoty kolor w temperaturze 180°C.
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Sernik na zimno
½l śmietany, 5 jajek, 2l pełnego mleka, 1szkl cukru pudru, 250g masła, 2 łyżki żelatyny, 
kakao
Białka oddzielić od żółtek. Żelatynę rozpuścić w 1 szkl gorącego mleka, 
wymieszać. Odstawić. Masło utrzeć z cukrem pudrem, dodać po kolei żółtka, na 
koniec dodać śmietanę. Zmiksować na gładką masę, wlać przestudzoną żelatynę. 
Ubić białka na sztywną pianę i dodać do masy śmietanowej (delikatnie mieszając, 
tylko do połączenia się składników). Masę przełożyć do tortownicy, wyrównać i 
wstawić do lodówki, na kilka godzin, do stężenia.  

Kotlety z kurczaka
1 podwójna pierś z kurczaka pokrojona w kostkę, 4 jajka, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 4 
łyżki mąki pszennej, 2 łyżki majonezu, 200g startego sera żółtego, sól i pieprz do smaku
Wymieszać wszystkie składniki. Uformować kotlety. Smażyć do zarumienienia po obydwu 
stronach.

Kotlety z jajek
8 jajek ugotowanych na twardo, 1 cebula, surowe jajko, pieprz i sól do smaku (bułka tarta 
do obtoczenia)
Jajka rozdrobnić. Wymieszać wszystkie składniki. Uformować kotlety. Obtoczyć w bułce tartej. 
Smażyć do zarumienienia po obydwu stronach.

Dobry Placek
1szkl mleka, 1szkl cukru, 1 łyżka kakao, 125g margaryny lub masła, 2 łyżki dżemu, 1 jajko,
2szkl mąki, 1 łyżeczka sody
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Margarynę rozpuścić z cukrem, kakaem i dżemem. Ostudzić. Dodać jajko, mąkę i sodę. 
Zmiksować. Piec 30-40min w temp. 180oC.

Sernik
8 jajek, 1½kg twarogu, 2 garści rodzynek, 125g masła, 2 czubate łyżki mąki pszennej, 2 
czubate łyżki mąki ziemniaczanej, aromat waniliowy
Masło rozpuścić. Przestudzić. Wszystkie składniki zmieszać. Wyłożyć do wyłożonej papierem 
formy. Piec ok 60min w temp. 180oC.
(na spód można wyłożyć kruche ciasto, biszkopty lub wafle)

Rogaliki
4szkl mąki, 1 kostka masła lub margaryny, 3 jajka, 2 łyżki cukru, 100g drożdży. 1 szkl 
mleka, słoiczek dżemu lub masy makowej, ok. 1 szkl cukru pudru
Mąkę wsypać do miski. Dodać pokrojone masło (margarynę) i rozpuszczone w ciepłym mleku 
drożdże. Dodać 2 jajka i 1 żółtko. Dokładnie wyrobić ciasto i włożyć je do lodówki na ok. 
30min. Podzielić na 4 części. Każdą rozwałkować na okrągły placek. Podzielić na trójkąty. 
Ułożyć na nich dżem lub masę makową. Zawinąć w rogaliki. Posmarować białkiem. Piec w 
piekarniku w temp. 180OC ok. 20-30min (do zezłocenia).

Placek z rabarbarem
2 szkl mąki, 1 kostka masła lub margaryny, 750g rabarbaru, 1 szkl cukru, 1 torebka cukru
waniliowego, 4 jajka, 2 łyżki proszku do pieczenia, 1 budyń waniliowy
Masło (margarynę) utrzeć z cukrem. Dodać jajka. Wymieszać z mąką i budyniem, proszkiem 
do pieczenia i cukrem waniliowym. Wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Rabarbar pokroić w kostkę. Lekko powciskać w ciasto. Piec w temperaturze 160oC ok. 45 min.
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Oponki zwykłe
½kg mąki, 2 żółtka, 1 całe jajko, 3 łyżki śmietany, ½ szkl mleka, 50g drożdży, ½ kostki
masła lub margaryny, 1 łyżka cukru, szczypta soli
Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku. Mało (margarynę) także rozpuścić. Ostudzić. Zmieszać 
wszystkie składniki (ciasto powinno być dość luźne). Rozwałkować. Wyciąć oponki i smażyć na 
głębokim tłuszczu na złoty kolor.

Tarta
1,5 szkl mąki, 4 łyżki cukru, 140g zimnego masła, 1 jajko
Składniki zmieszać. Ugnieść. Wyłożyć na blaszce wyłożonej papierem. Piec ok. 30min w 
temperaturze 180oC.
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Paszteciki
½kg mąki, 2 jajka, 1 kostka masła lub margaryny, 50g drożdży, 6 łyżek mleka, szczypta 
soli, szczypta cukru
Zmieszać wszystkie składniki. Wyrobić ciasto. Włożyć do lodówki na 2 godz. ciasto podzielić na
2 części. Z każdej wykroić 3 pasy. Wyłożyć dowolnym farszem i zawinąć. Piec do 
zarumienienia w temperaturze 180oC.

Ciasto drożdżowe
1kg mąki, ½ l mleka, 100g drożdży, 4 jajka, 1 szkl cukru
Drożdże rozpuścić w ½ szkl ciepłego mleka. Wszystkie składniki oprócz 2 białek z jajek 
zmieszać ze sobą i zagnieść ciasto. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 15min. 
Ciasto przełożyć do formy wyłożonej papierem. Posmarować pozostawionymi białkami. Piec w 
temperaturze 180oC ok. 50 min.

Wafle
opakowanie wafli, ½ kostki masła lub margaryny, ½ szkl mleka, 1 szkl cukru, 2 łyżki 
kakao, 1½ szkl mleka w proszku
Masło (margarynę) i cukier rozpuścić z kakaem. Dodać mleko. Po ostygnięciu dodać mleko w 
proszku. Masą przełożyć wafle i pokroić na dowolne kształty.

Jaglak lub gryczak
Farsz:

500 g kaszy (ok 2 i pół szkl), 5 szklanek wody lub mleka( u mnie pół na pół), 500 g twarogu, 2 

jajka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 łyżki śmietany, sól, cukier do smaku
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Kaszę dokładnie wypłukać, sparzyć i podgotować w mleku z wodą. Kasza nie powinna być całkiem 

ugotowana, ma tylko wchłonąć płyn. Zimna kaszę wymieszać z pozostałymi składnikami. 

Ciasto:

3,5 szkl mąki, 1 margaryna, 2 całe jajka, 3 żółtka, 5 dag drożdży, 1 łyżka cukru, 2 łyżki śmietany
Z drożdży,  cukru i śmietany zrobić zaczyn i poczekać aż wyrośnie. Dodać pozostałe składniki. Nie 
czekać aż ciasto wyrośnie. Podzielić na pół. Każda część rozwałkować na wielkość blaszki.

Dno i boki formy wykleić ciastem. Wyłożyć farsz. Przykryć drugą częścią ciasta. Nakłuć 
widelcem. Posmarować roztrzepanym jajkiem. Piec 1 godz 30 min w 170 st C

Ciasto jaglane z jabłkiem

1,5 kg jabłek, 300 g surowej kaszy jaglanej, miód do smaku

Piekarnik rozgrzać do 200 stopni (bez termoobiegu). Jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na tarce. Połączyć 

jabłka z surową (nieugotowaną) kaszą jaglaną i przełożyć do foremki typu keksówka. Natłuścić masłem i 

oprószyć bułką tartą. Ciasto wstawić do rozgrzanego do 200 stopni piekarnika i piec przez 90 min. Przed 

podaniem ostudzić.

Piróg biłgorajski
600 g ziemniaków, 300 g twarogu, 200 g kaszy gryczanej, 2 jajka + 1 żółtko do posmarowania 

wierzchu, 2 łyżki śmietany 18%, 2 łyżki masła, 1 łyżka suszonych liści mięty, sól, pieprz

Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie, odcedzić i utłuc tłuczkiem. W tym samym czasie ugotować kaszę, 

dodać do ziemniaków i wymieszać. Twaróg rozgnieść widelcem i dodać do ziemniaków. Następnie wbić jajka,

wlać śmietanę i roztopiony smalec. Doprawić miętą, solą i pieprzem. Masę dobrze wyrobić.

Formę (u mnie 20×30 cm) wysmarować tłuszczem, przełożyć do niego przygotowaną masę i wyrównać.

Posmarować rozkłóconym żółtkiem i za pomocą widelca zrobić na wierzchu wzorki.
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Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st.C przez 1 godz.
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Wydawnictwo Fundacja tanTHEO
fundacjatantheo.com

fundacjatantheo@gmail.com
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