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Kuchnia Słowian,
kuchnia Piastów

Apetyt na Wielkopolskę

Co dobrego można tutaj zjeść? Takie pytanie wcześniej czy 
później padnie podczas wyjazdu. Turysta szuka nie tylko czegoś 
dobrego, ale i charakterystycznego dla odwiedzanego miejsca. 
Zainteresowanie lokalną kuchnią jest dla niego oczywistością, 
jest sposobem na poznawanie regionu, tak samo jak zwiedzanie 
czy nawiązywanie znajomości.

Folder „Kuchnia Wielkopolan dziś i wczoraj” przedstawia szkicowo historię 
kuchni regionalnej od jej źródeł, czyli kuchni Słowian, do współczesnej interpreta-
cji tradycji. Tradycji zróżnicowanej, bogatej we wpływy, a jednocześnie w wielu 
daniach szlachetnie prostej. 

W pierwszej części publikacji prezentujemy przepisy na dania słowiańskie, które 
państwo Hanna i Paweł Lisowie zrekonstruowali na podstawie naukowych źródeł 
i fascynujących eksperymentów. Potrawy kuchni słowiańskiej, a później piastow-
skiej to szczególna propozycja dla osób, które do Wielkopolski przyciąga magia 
jej „starożytności”, ponadtysiącletnia historia, dobrze zachowana materialnie. 
Miłośnicy przeszłości i Szlaku Piastowskiego po prostu muszą spróbować smaków 
średniowiecza.

W drugiej części folderu znalazły się przepisy na potrawy kuchni regionalnej. 
Jedne receptury są ortodoksyjnie tradycyjne, inne to współczesna odsłona 
dziedzictwa w propozycjach pana Sergiusza Hieronimczaka, kucharza z powoła-
nia i z zawodu, propagatora lokalnych specjalności. Bo kuchnia nie jest skamieli-
ną, przez wieki kształtowała się pod wpływem społecznych, gospodarczych 
i politycznych przemian i dziś także ewoluuje.

Wreszcie w ostatniej części naszego przewodnika przedstawiamy najciekawsze 
imprezy kulinarne w Wielkopolsce i rekomendujemy miejsca, gdzie serwuje się 
lokalne przysmaki. Tu prezentujemy także produkty regionalne i zachęcamy, 
aby nie tylko ich spróbować, ale zabrać ze sobą, podarować najbliższym jako 
upominek z podróży. Na końcu – jak wisienkę na torcie, a raczej glanc na sznece – 
zamieściliśmy garść kulinarnych humoresek. 

Wszystkim Państwu życzymy dużo przyjemności w odkrywaniu wielkopolskich 
smaków.

fot. Daniel Pach/UMWKP
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Archeologia doświadczalna
Jak mogły smakować posiłki Słowian? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi archeologia doświadczal-
na. Weryfikuje ona w praktyce teoretyczny obraz życia dawnych społeczeństw tworzony przez archeolo-
gów na podstawie odkrytych w ziemi źródeł. Ta emocjonująca metoda badawcza pozwoliła poznać 
i zbadać słowiańską kuchnię, odtworzyć smaki wczesnego średniowiecza.

Po pierwsze rośliny
Podstawą ówczesnego pożywienia były produkty ze zbóż, wśród których dominowało proso i produko-
wane z niego „jagły”, czyli znana nam dziś kasza jaglana. Z kaszy i mąki przygotowywano bryjki i bryje 
(mniej lub bardziej gęste potrawy), gotowane kasze, pieczywo, czyli podpłomyki, chleb czy obrzędowy 
kołacz. Najbardziej pierwotną słowiańską potrawą zbożową było „tłokno”, które przyrządzano z prażo-
nego, roztłuczonego owsa.
W codziennym jadłospisie Słowian dominowały kwaśne polewki – zupy, których pierwowzorem jest 
polewka z kiszonego barszczu zwyczajnego (to od niego niektóre dzisiejsze kwaśne zupy nazywane są 
barszczem). Rośliny dziko rosnące, takie jak szczaw czy różne rodzaje rdestów, były także ważnym 
składnikiem słowiańskich potraw. Często jedzono kwaśną polewkę z „lebiody”, czyli komosy białej, 
ale kwintesencją kwaśnego smaku była polewka przyrządzana na bazie kiszonej mąki żytniej, czyli żur.

W poszukiwaniu dawnych smaków
Jaki jest rodowód kuchni nazywanej „tradycyjną” czy „regionalną”? 
Jej korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, gdy w VI w. tereny między 
Odrą i Bugiem zamieszkiwali Słowianie, a w X stuleciu w Wielkopolsce 
powstało państwo piastowskie. Mało kto wie, że to właśnie z tamtego okresu 
pochodzi nazwa „rosół”, czyli wywar z solonego, suszonego mięsa, które 
przed spożyciem „rozsalano”. Także nasze zamiłowanie do smaków kwaśnych, 
„kisłych”, odziedziczyliśmy po słowiańskich przodkach.

Nieortodoksyjni jarosze
O wiele rzadziej, niż zwykło się sądzić, Słowianie jedli mięso. Większe 
jego ilości spożywano jedynie podczas obrzędów i świąt. Było to głównie 
mięso wieprzowe. Dbano o to, aby nic się nie marnowało, zatem oprócz 
mięsa wykorzystywano także podroby i tłuszcz. 
Niewielką rolę odgrywała dziczyzna, tym bardziej że szybko objęta 
została książęcym „regale” i odtąd przede wszystkim gościła na stole 
władcy. O wiele bardziej popularne od niej były ryby różnych gatunków, 
zwłaszcza jesiotr.

Na przekór monotonii
Ważne miejsce w menu zajmował nabiał: jajka, mleko, śmietana. 
Produkowano masło, sery, nie gardzono również pozyskiwaną przy okazji 
maślanką czy serwatką.
Słowiańską spiżarnię uzupełniała okazała lista warzyw: kapusta, ogórek, 
marchew, cebula, rzepa. Popularne były soczewica, groch, bób oraz 
mnogie gatunki owoców, dziko rosnących czy uprawianych w sadach, 
a także produkty zbierackie. Początkowo, oprócz roślin i grzybów, 
produktem zbieractwa był miód, lecz bardzo szybko 
nauczono się pozyskiwać go z leśnych barci czy przyogrodowych pasiek.
A co pito? Zwykłą wodę, mleko, lecz także „oskołę”, zbierany na przed-
wiośniu sok z pni brzozy, rzadziej klonu. Ponadto nasi przodkowie 
powszechnie produkowali ze zbożowego słodu piwo, które jako pierwsi 
w Europie przyprawiali chmielem. Był to napój codzienny, bo podczas 
obrzędów i świąt raczono się syconym miodem.
Potrawy Słowian, wbrew powszechnej opinii, mogły mieć różnorodny 
smak. Mieli oni dostęp do następujących przypraw: soli, miodu, ziół, 
w tym do dzikiego czosnku, mięty, macierzanki, rdestu ostrogorzkiego, 
zwanego dziś „pieprzem wodnym” oraz ogrodowego kopru, kolendry, 
kminku czy wreszcie czarnuszki.

Od składników do potraw
Posiłki gotowano głównie w glinianych garnkach na ogniskach lub 
w piecach kuchennych wewnątrz chat. Tam też przyrządzano potrawy 
smażone czy też pieczono mięsa. Budowano specjalne urządzenia 
na zewnątrz domostw: piece piekarskie czy jamy do wędzenia ryb. 
Najpopularniejszymi sposobami konserwacji potraw były wędzenie 
mięsa czy sera, solenie, wreszcie powszechne wśród Słowian kiszenie: 
barszczu, grzybów, warzyw, a nawet ryb.

Zaproszenie do stołu
Zachęcamy do wypróbowania przepisów na potrawy, które można bez 
wyjątku przygotować we współczesnej kuchni. Osoby, które chciałyby 
skosztować słowiańskiego jedzenia przygotowanego w podobnych warun-
kach jak przed wiekami (palenisko, gliniane naczynia), mogą się udać na 
festiwale kultury słowiańskiej czy imprezy organizowane przez rezerwaty 
archeologiczne.
Niezależnie od drogi, którą wybierzemy, spotkanie ze słowiańskimi sma- 
kami będzie niezapomnianą przygodą. Odkryjemy, że pomimo upływają-
cych wieków kuchnia przodków wcale się nie zestarzała, tak jak nie zmieniły 
swojego znaczenia słowa w naszej wspólnej mowie: radość, stół, zdrowie.

fot. Krzysztof Wasilczyk

fot. Krzysztof Wasilczyk

fot. Daniel Pach/UMWKP

fot. Krzysztof Wasilczykfot. Andrzej Goiński/UMWKP
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Polewka z lebiody z orkiszem
O tej smacznej polewce wspominają średniowieczne źródła 
historyczne. Ponoć gościła także na królewskich stołach. 
O jej niesłabnącej przez wieki popularności świadczą badania 
etnograficzne, w których często się pojawiała.

Składniki
2 l wody
300 g ziaren orkiszu
1 łyżka masła
2-3 garście młodych listków 
lebiody
1-2 łyżki śmietany
2 żółtka
sól
kminek, kolendra, 
mięta, koper

Przygotowanie
∙  Ziarno orkiszu gotujemy

w 2 l wody z dodatkiem łyżki 
masła. Orkisz gotuje się 
długo, możemy go wcześniej 
namoczyć na 2-3 godziny. 

∙  Kiedy ziarno jest już miękkie, 
dodajemy opłukane i pokro-
jone listki lebiody, gotujemy 
jeszcze około 10-15 minut.

∙  Zaprawiamy śmietaną 
rozmąconą z 2 żółtkami, 
dodajemy przyprawy: sól, 
mielony kminek i kolendrę, 
posypujemy poszatkowanym 
koperkiem z kilkoma listkami 
mięty.

Przygotowanie
Zakwas
∙  Mąkę mieszamy z ciepłą przegotowaną wodą, dodajemy pokrojony w plasterki czosnek 

i kilkanaście ziaren kminku, przykrywamy płótnem i odstawiamy w ciepłe miejsce (nie solimy). 
Dwa razy w ciągu doby mieszamy drewnianą łyżką.

∙  Po 3-5 dniach zakwas powinien pachnieć jak kwaśny razowy chleb. Tak ukiszony zakwas 
możemy szczelnie zamknąć i w chłodnym miejscu przechować przez kilka dni.

∙  Proces kiszenia odbywa się w cieple, najlepiej w temperaturze 20-24°C. Jeśli zakwas szykujemy 
w zimie, naczynie z nim powinno stać w pobliżu kuchenki lub kaloryfera.

Żur
∙  W 2 l wody gotujemy pokrojoną wędzonkę lub suszone mięso, a kiedy wywar będzie gotowy, 

dodajemy przygotowany zakwas, roztarty czosnek, kminek, rozkruszoną kolendrę, doprawiamy 
solą i zagęszczamy rozmąconą w wodzie mąką razową. Jeśli ktoś lubi, może dodać śmietany 
i ugotowanych jajek.

Żur
Tradycyjny żur na zakwasie – nie mylić z dzisiejszym żurkiem – to prawdziwa 
kwintesencja słowiańskiego smaku. Bez większego trudu można go przyrządzić 
we współczesnej kuchni, ale nie ma co się oszukiwać – ugotowany przy ognisku 
w glinianym garnku ma smak niepowtarzalny!

Czas: 1 h
Porcje: 5

Czas: 30 min
Porcje: 10

Składniki
Zakwas
3 szklanki wody
4 łyżki mąki razowej 
żytniej
1 ząbek czosnku
szczypta kminku
Żur
2 l wody
200 g wędzonki: 
boczek, podgardle 
(może też być 
suszone mięso)
3 łyżki mąki razowej 
żytniej
2 ząbki czosnku
sól
kminek, kolendra

fot. Krzysztof Wasilczyk

fot. Krzysztof Wasilczyk
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Barszcz zabielany
Barszcz zabielany to nie to samo co barszcz biały. 
Ten pierwszy jest gotowany z kiszonej kapusty 
i zabielany śmietaną. To bardzo smaczna i pożywna 
odmiana kapuśniaku.

Składniki
2-2,5 l wody
300 g mięsa z kością na wywar
1 marchewka
2 cebule
500 g kiszonej kapusty
2 łyżki smalcu
2-3 łyżki śmietany (kwaśnej, 
tłustej)
sól i utarty kminek do smaku

Przygotowanie
∙  Gotujemy wywar mięsny 

z pokrojonymi w kostkę 
marchwią i cebulą. 

∙  Kiedy mięso jest ugotowane, 
dodajemy kiszoną kapustę 
i dalej gotujemy, aż zmięknie. 

∙  Na patelni roztapiamy smalec 
i smażymy na nim na złoty 
kolor cebulę pokrojoną 
w kosteczkę. 

∙  Usmażoną cebulę dodajemy 
do ugotowanej kapusty 
w wywarze, dodajemy 
śmietanę i doprawiamy 
do smaku solą i kminkiem.

Przygotowanie
∙  Jabłka myjemy, dzielimy 

na cząstki, usuwając 
gniazda nasienne. Jabłka 
możemy gotować ze skórką 
– doda ona więcej smaku 
i witamin.

∙  Serwatkę gotujemy 
i dodajemy przygotowane 
jabłka, dalej gotujemy, aż 
owoce będą miękkie, 
a następnie zaprawiamy 
śmietaną, roztrzepaną 
z żółtkami i mąką na 
jednolitą masę. Doprawia-
my do smaku solą.

Polewka z jabłek na serwatce
Połączenie słodkiego, owocowego smaku z kwasowością 
serwatki to naprawdę interesująca kompozycja. Serwatka 
wzbogaca także wartość odżywczą potrawy, zawiera bowiem 
białko, cukier, wapń i wiele witamin.

Czas: 1,5 h
Porcje: 10

Czas: 30 min
Porcje: 5

Składniki
1,5 kg jabłek
1-1,5 l serwatki (coraz częściej 
można nabyć na bazarkach 
czy targach)
3 łyżki śmietany
3 żółtka
3 łyżki mąki
sól

fot. Krzysztof Wasilczyk fot. Krzysztof Wasilczyk
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Piwo jęczmienne
Ten najbardziej powszechny wśród dawnych Słowian 
trunek bardzo mało przypomina dzisiejsze piwo. Zawiera 
niewielki procent alkoholu, nie jest napojem musującym. 
Ale charakterystyczna nutka goryczki jest niepowtarzalna.

Składniki
4 kg jęczmienia
garść szyszek chmielu (15-20 szt.)
10 l wody

Opcjonalnie
20 g drożdży (mogą być piekarskie, najlepiej świeże, lub drożdże piwowarskie 
w ilości podanej przez producenta)
200 g cukru lub miodu (aby piwo miało nieco większą zawartość alkoholu, 
by przyspieszyć fermentację oraz wzbogacić smak)

Przygotowanie
∙  Ziarna jęczmienia płuczemy, wilgotne wysypujemy w ciepłym, zacienionym 

miejscu na wilgotną płócienną płachtę.
∙  Czynność tę powtarzamy codziennie do czasu, aż pojawią się kiełki – wtedy 

skrobia zawarta w ziarnach zamienia się w cukier. 
∙  Zesłodowane ziarno suszymy, a następnie lekko prażymy nad ogniem (lub 

w piekarniku). Tak przygotowany słód można przechowywać do roku.
∙  Przygotowany słód ucieramy na żarnach lub w moździerzu, tak aby każde 

ziarenko zostało rozkruszone, ale nie zmielone. 
∙  Rozkrusz jęczmienny zalewamy wodą, stawiamy na ogniu i gotujemy bardzo 

wolno około godziny. Następnie studzimy do temperatury pokojowej, cedzimy 
przez płótno.

∙  Szyszki chmielu zalewamy litrem wody i gotujemy również około godziny, 
cedzimy i oba płyny łączymy ze sobą.

∙  Drożdże rozpuszczamy w szklance letniej wody z odrobiną miodu i pozostawia-
my na kilkanaście minut, aby „pobudzić” je do pracy, następnie dolewamy 
do piwa. Napój zaczyna musować i nabierać smaku.

∙  Piwo wlewamy do beczułki  (jeśli nie mamy beczułki, użyjmy dużych butelek 
po wodzie mineralnej: napełniamy je do 3/4 wysokości i nie zakręcamy zbyt 
szczelnie, aby fermentujący napój nie rozerwał butelki) i odstawiamy do fer-
mentacji na mniej więcej 6 dni. Po tym czasie piwo nadaje się już do spożycia.

* Podawanie alkoholu osobom poniżej 18. roku życia 
jest niezgodne z polskim prawem.

fot. Krzysztof Wasilczyk
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Kasza jaglana z grochem
Groch był dodawany do wielu potraw, zastępował 
mięso, zaspokajał głód i dawał siłę do ciężkiej 
pracy w polu i gospodarstwie.

Składniki 
2½ szklanki wody
1 szklanka grochu
1½ szklanki kaszy jaglanej
tłuszcz ze skwarkami 
ze słoniny lub boczku
sól

Przygotowanie
∙  Groch płuczemy i zalewamy 

wodą, odstawiamy do 
namoczenia, czekamy, 
aż wchłonie wodę. Kiedy 
przestanie ją wchłaniać, 
możemy zacząć gotować.

∙  Kaszę dobrze płuczemy 
w wodzie, nawet kilka razy, 
aż woda przestanie być biała. 
W ten sposób usuwamy z niej 
pył, który powstaje przy 
obłuskiwaniu prosa na kaszę 
i który sprawia, że kasza ma 
gorzkawy smak.

Przygotowanie
∙  Młody bób gotujemy 

w osolonej wodzie do 
miękkości, studzimy 
i obieramy ze skórki.

∙  Jeszcze ciepły bób 
rozgniatamy na masę, 
dodając śmietanę, masło 
i olej. Ucieramy na jednolitą 
pastę.

∙  Świeże listki mięty, 
szczypior i koperek 
szatkujemy drobno 
i dodajemy do utartej pasty, 
dosalamy do smaku, 
dodajemy łyżkę octu 
jabłkowego, aby nadać jej 
winny, orzeźwiający smak.

Pasta z bobu
Pasta ta podobnie jak pasta z soczewicy wspaniale 
nadaje się do smarowania świeżego chleba lub 
podpłomyków, ale jest od tej drugiej znacznie 
delikatniejsza.

Czas: 40 min
Porcje: 6

Czas: 1 h
Porcje: 6

Składniki
1 kg młodego bobu
1-2 łyżki śmietany
1 łyżka masła
1-2 łyżki oleju lnianego 
lub orzechowego
świeża mięta, szczypior, 
koperek
1 łyżka octu jabłkowego
sól

∙  Do garnka wlewamy
2½ szklanki wody, dodajemy 
wypłukaną kaszę, szczyptę 
soli i gotujemy na małym 
ogniu, aż kasza wchłonie 
wodę. Potem dodajemy groch 
i mieszamy. (Możemy podlać 
mlekiem, aby potrawa się 
nie przypaliła).

∙  Wyłożoną do miski potrawę 
należy okrasić roztopionym 
gorącym tłuszczem ze skwar-
kami.

fot. Krzysztof Wasilczyk

fot. Krzysztof Wasilczyk
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Kapusta z grochem
Potrawa ta, powszechnie kojarzona z kuchnią staropolską, wraca 
ostatnio na nasze stoły. Jest bardzo smaczna, pożywna i można ją 
dostosować do własnych upodobań, przygotowując z dodatkiem 
tłuszczu zwierzęcego lub tylko roślinnego, doprawiając ziołami 
albo mieszając z zezłoconą cebulką.

Składniki
500 g grochu
2-3 główki młodej kapusty
500-700 g boczku 
wieprzowego
3-4 cebule
pęczek kopru i szczypioru
kolendra, czarnuszka
sól

Przygotowanie
∙  Groch moczymy w wodzie 

kilka godzin, można nawet 
całą noc; na drugi dzień 
gotujemy w tej samej wodzie.

∙  Kapustę szatkujemy i lekko 
solimy, aby zmiękła. 

∙  W dużym naczyniu podsma-
żamy pokrojony w kostkę 
boczek na złocisty kolor, 
dodajemy pokrojoną w grubą 
kostkę cebulę i przez chwilę 
smażymy, aż cebula zacznie 
się złocić. Dodajemy kapustę 
i podlewamy odrobiną wody, 
aby się nie przypaliła.

Przygotowanie
∙  Wypłukane podroby 

zalewamy chłodną wodą 
i gotujemy z marchewką 
i pietruszką do miękkości. 
Po ugotowaniu odcedzamy 
wywar do innego naczynia.

∙  Rozpuszczamy smalec 
i smażymy na nim cebulę 
na złoty kolor. Przestudzo-
ne podroby kroimy 
w paseczki lub kosteczkę, 
wrzucamy na podsmażoną 
cebulę i chwilę dusimy.

∙  W chłodnym wywarze 
rozprowadzamy mąkę, 
wlewamy do duszonych 
podrobów i w miarę 
potrzeby dolewamy jeszcze 
wody (potrawa ma mieć 
gęstość sosu).

∙  Dodajemy utarty chrzan, 
solimy do smaku, dodajemy 
warzywa z wywaru 
i zakwaszamy odrobiną 
octu. Chwilę dusimy, aby 
wszystkie smaki się 
połączyły.

∙  Podajemy z kaszą lub chle-
bem.

Podroby na kwaśno
W słowiańskim gospodarstwie nic 
nie mogło się zmarnować. Podroby 
z upolowanych lub wyhodowanych 
zwierząt szybko się psuły, dlatego 
spożywano je w pierwszej kolejności.

Czas: 1,5 h
Porcje: 10

Czas: 1,5 h
Porcje: 3

Składniki
2½ szklanki wody
500 g podrobów wieprzo-
wych (płuca, ozór, serce)
1 marchew
1 pietruszka
2 łyżki smalcu
1 cebula
2-3 łyżki mąki
1 łyżka świeżego, 
utartego korzenia 
chrzanu (lub ze słoika)
sól
ocet jabłkowy

∙  Dusimy kapustę na małym 
ogniu; kiedy zaczyna 
mięknąć, dodajemy do niej 
ugotowany groch.

∙  Całość przyprawiamy do sma-
ku solą, utłuczonymi kolendrą 
i czarnuszką, dodajemy 
poszatkowany szczypiorek. 
(Możemy wrzucić dwa 
pokrojone ząbki czosnku, 
kilka listków mięty, lebiodki 
i macierzanki). Na koniec 
posypujemy poszatkowanym 
koperkiem.

fot. Krzysztof Wasilczyk

fot. Krzysztof Wasilczyk
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Bryjka owsiana na słodko
Czy Słowianie mieli jakieś słodkie smakołyki? 
Z pewnością tak. Takim deserem mogła być pyszna – 
lepsza niż płatki owsiane na mleku – gorąca bryjka.

Składniki
2 szklanki wody
1 czubata łyżka mąki 
owsianej
½ szklanki słodkiej 
śmietanki
2 łyżki miodu
2 łyżki smażonych jabłek 
lub innych owoców
sól

Przygotowanie
∙  Gotujemy wodę z solą, na wrzątek wsypujemy mąkę owsianą 

i bardzo energicznie mieszamy, rozbijając wszystkie grudki, 
aby nie powstały krupy. Gotujemy około pół godziny, cały czas 
mieszając. Potrawa powinna mieć gęstość budyniu – na 
początku może być rzadsza, ale później, w trakcie stygnięcia, 
zgęstnieje.

∙  Po ugotowaniu wylewamy na miskę, chwilę czekamy, aby 
na wierzchu ostygła, dekorujemy na środku usmażonymi 
jabłkami lub innymi owocami, polewamy słodką śmietanką 
i miodem do smaku.

Czas: 30 min
Porcje: 2

fot. Krzysztof Wasilczyk

Wielkopolska 
kuchnia regionalna

fot. Piotr Piosik
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Słowiański genotyp
Zwyczaje kulinarne Słowian, o czym była mowa wcześniej, zostawiły wyraźny ślad w polskich 
kuchniach regionalnych (rozmaitość zup, upodobanie do kwaśnego smaku). Mimo że tę 
specyficzną wspólną nutę można bez trudu uchwycić, współczesne polskie kuchnie regional-
ne sporo się między sobą różnią. Odmienna bowiem była historia obszarów, na których się 
kształtowały. W końcu od czasów słowiańskich, a potem piastowskich minęło kilka burzliwych 
stuleci.

Wiek pary i pyry
Na odrębność kuchni Wielkopolan decydujący wpływ miał okres zaborów – wtedy to błyska-
wiczną karierę zrobiły ziemniaki, tutaj nazywane pyrami. Wszystko zaczęło się kilka dziesięcio-
leci wcześniej od polityki Fryderyka Wielkiego, który w Prusach wprowadził na szeroką skalę 
uprawę tej rośliny (dziś na jego grobie w Sanssouci w Poczdamie kładzie się zwyczajowo bulwy 
ziemniaka). Co ciekawe, po dwóch stuleciach od rozpowszechnienia uprawy spożycie 
ziemniaków w Polsce, mimo że z roku na rok maleje, i tak jest wyższe o 50% od spożycia 
w większości krajów Unii Europejskiej.

Nie tylko pyry z gzikiem
Wielkopolska kuchnia regionalna ukształtowała 
się dwa wieki temu. Wtedy to ziemniaki zyskały 
tutaj ogromną popularność. Dziś smaczne potrawy 
z ziemniaków raczej urozmaicają jadłospis 
mieszkańców regionu, niż stanowią jego podstawę. 

Czas na chabas
Ta „kartoflana rewolucja” ukształtowała wśród mieszkań-
ców innych regionów Polski wyobrażenie, że kuchnię 
wielkopolską zdominowały dania ziemniaczane i mączne. 
Dużo w tym prawdy, ale gdyby ziemniaki w istocie wyparły 
inne produkty, kuchnia wielkopolska byłaby monotonna 
i uboga, by nie powiedzieć – jałowa. O tym, że to zbyt dalekie 
uproszczenie, świadczy choćby fakt, że na liście produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi widnieją 
93 produkty z Wielkopolski (2018 r.), w tym największą 
grupę, bo jedną trzecią, stanowią produkty mięsne.

W świątek i piątek
Wiele potraw regionalnych wywodzi się wprost z kuchni 
ludowej. Prostota jest ich zaletą: dostępność składników, 
powszechnie używane przyprawy, nieskomplikowany 
sposób przygotowania powodują, że można je łatwo 
i szybko przyrządzić (polewka, szare kluski z kapustą). 
W czasach kiedy wszyscy wszędzie się spieszą, takie 
przystępne przepisy mogą być zachętą, aby przyszykować 
zdrowszy i bardzo smaczny zamiennik wobec spożywanych 
w biegu hot dogów czy zapiekanek. 
Myli się ten, kto uważa, że tradycja wielkopolska wyczerpu-
je się na pospolitych daniach. Na rodzinną uroczystość czy 
na niedzielny obiad zawsze wypada podać kaczkę z pyzami 
i modrą kapustą lub zrazy wołowe. A do kawy znakomicie 
smakuje rogal świętomarciński ze szlachetnym nadzie-
niem. Ten certyfikowany wypiek można kupić w Wielkopol-
sce przez cały rok.

Dobre, bo lokalne
Od kilkunastu lat można zaobserwować rosnące zaintere-
sowanie produktami pochodzącymi z regionu (→ str. 42-43). 
Zrodziło się ono wraz ze wzrostem świadomości, jak ważna 
jest żywność zdrowa, z pewnego źródła, z lokalnych 
ekologicznych upraw. 
W ramach tego szerszego trendu widzimy, że coraz częściej 
wielkopolscy restauratorzy (→ str. 46-47) wprowadzają do 
menu nie tylko dania kuchni regionalnej, ale także te 
oparte po prostu na produktach ze sprawdzonej pobliskiej 
uprawy. Przybywa z roku na rok imprez kulinarnych 
(→ str. 44-45), na wielu z nich prezentują się lokalni 
producenci i przetwórcy.
W promowaniu wielkopolskich smaków rolę nie do 
przecenienia odgrywa Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolski zrzeszająca ponad 120 członków. Są wśród 
nich nie tylko producenci i przetwórcy, ale także lokale 
gastronomiczne. Wszystkich ludzi angażujących się 
w opisane tutaj działania łączy przekonanie o wysokiej 
jakości wielkopolskich produktów. Niezmiennie dobrych 
od ponad tysiąca lat.

Dziedzictwo
Kulinarne

WIELKOPOLSKA

fot. Rogalowe Muzeum Poznania

fot. Jacek Cieślewicz

fot. alicjane/iStock

fot. Jacek Cieślewicz
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Parzybroda
Nietrudno się domyślić, czemu zawdzięcza nazwę. Długie 
paski młodej kapusty w gorącej zupie to wyzwanie podczas 
jedzenia, ale dla tego smaku wiosennych warzyw można 
trochę pocierpieć.

Ślepe ryby (rzodkie pyry)
Ani one ślepe, ani ryby. Nazwa jest przekorna: zupa postna, stąd „ryby”, 
a „ślepe”, bo brakuje oczek z tłuszczu (gotuje się ją tylko na warzywach, 
głównie na ziemniakach i cebuli). Czasami zaciąga się ją zasmażką z masła 
i mąki, tzw. „myrdyrdą”.

Składniki
2 duże marchwie
1 duża pietruszka
½ selera
½ selera naciowego
8 średnich ziemniaków 
½ młodej białej kapusty 
lub kapusty włoskiej 
10 ziaren ziela angielskiego
3-4 liście laurowe
200 g wędzonego boczku
3 małe cebule
sól i pieprz
pęczek koperku

Składniki
4 średnie ziemniaki
2 średnie cebule
1 por 
¼ łyżeczki całego 
kminku 
2 liście laurowe
5 ziaren ziela 
angielskiego
1 ząbek czosnku
50 ml oleju rzepakowego
100 g masła
150 ml śmietanki 36%
sól i pieprz

Przygotowanie
∙  Warzywa myjemy i obieramy. 

Marchewkę i pietruszkę 
kroimy w kostkę, podobnie 
selery i ziemniaki, a kapustę 
tniemy w długie paski. 

∙  W garnku umieszczamy 
warzywa, zalewamy wodą 
(centymetr ponad powierzch-
nię warzyw), dodajemy ziele 
angielskie i liście laurowe. 
Gotujemy około 30 minut, 
najlepiej bez przykrycia, 
aż warzywa zmiękną. 

Przygotowanie
∙  Ziemniaki obieramy, myjemy 

i kroimy w równą kostkę. Białe 
części pora tniemy również 
w kostkę, podobnie obraną 
cebulę.

∙  W odpowiednim rondlu 
rozgrzewamy olej i prażymy 
ziemniaki, cebule i por wraz 
z liśćmi laurowymi, zielem 
angielskim oraz kminkiem 
i całym ząbkiem czosnku, ciągle 
mieszając. Zaraz po wrzuceniu 
warzyw do garnka lekko je 
solimy, warzywa puszczają 
wtedy wodę i dzięki temu nie 
przywierają do dna.

Czas: 1 h
Porcje: 6

Czas: 40 min
Porcje: 6

∙  Boczek pokrojony w kostkę 
podsmażamy z cebulką 
pociętą w piórka i dodajemy 
do zupy. 

∙  Doprawiamy solą i pieprzem, 
wrzucamy posiekany 
koperek.

Rada: Można dodać słodkiej 
śmietanki, aby zupa była 
pożywniejsza.

∙  Gdy warzywa zaczynają się szklić, 
dolewamy zimnej wody na 2 cm 
powyżej poziomu warzyw. Gotuje-
my wszystko, aż ziemniaki zmiękną. 

∙  Przecieramy zupę w blenderze wraz 
z zimnym masłem. Ponownie 
podgrzewamy i uzupełniamy wodą, 
jeśli jest za gęsta. 

∙  Przed podaniem dodajemy śmietan-
kę oraz doprawiamy solą i pieprzem.

Rada: Jako dodatek do zupy 
świetnie pasuje wędzona ryba lub 
ziemniaczane krokiety. Jeśli ktoś 
nie lubi kminku, może zastąpić go 
majerankiem.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Żur na kiełbasie
Właściwie w całej Polsce można skosztować żurku, 
ale na białej kiełbasie to już wielkopolska tradycja.

Rumpuć
Wielkopolski kapuśniak z dużą ilością warzyw i wkładką to nic innego jak 
ajntopf, czyli potrawa jednogarnkowa. Właśnie w jednym garnku gotują 
rumpucia organizatorzy imprezy plenerowej w Rokietnicy pod Poznaniem. 
Tyle że garnek, a może kocioł, mieści 1600 litrów tej smakowitej gęstej zupy.  

Składniki
Wywar
½ selera
½ selera naciowego
2 cebule
½ pora
2 marchwie
pęczek natki pietruszki
łyżka majeranku
1 ząbek czosnku
8 ziaren ziela angielskiego
4 liście laurowe
1 kg kości wieprzowych 
wędzonych
Żur
500 g boczku parzonego
6 sztuk białej kiełbasy 

Składniki
500 g żeberek wieprzowych
4 liście laurowe
10 ziaren ziela angielskiego
150 g kapusty kiszonej
150 g wędzonego boczku
4 duże ziemniaki
1 duża marchew
½ selera naciowego
1 duża pietruszka
½ pora
½ selera
1 łyżeczka majeranku
mąka (do zagęszczenia)
mały pęczek lubczyku
sól

Czas: 4 h
Porcje: 10

Czas: 1 h
Porcje: 6

2 cebule
5 ząbków czosnku
50 g suszonych grzybów 
100 g chrzanu
1 łyżka stołowa otartego 
majeranku
2 l dobrej jakości zakwasu 
na żurek 
sól i pieprz do smaku

Przygotowanie
Wywar
∙  Do odpowiedniego 

garnka wkładamy wszyst-
kie składniki, zalewamy 
5 l wody i podgrzewamy 
na małym ogniu, 
a następnie gotujemy 
przez 2-3 godziny. 

Żur
∙  W garnku podsmażamy parzony 

boczek pokrojony w kostkę, 
pokrojoną w półksiężyce lub 
plasterki kiełbasę, posiekane 
w kostkę cebule, dodajemy 
przeciśnięty przez praskę czosnek, 
grzyby, chrzan i majeranek.

∙  Wszystko delikatnie prażymy 
w garnku około 10 minut, a następ-
nie zalewamy przygotowanym 
wcześniej wywarem i gotujemy 
około 50 minut. 

∙  Na końcu dodajemy zakwas.
Całość gotujemy jeszcze 20-30 
minut, doprawiając solą i pieprzem.

Rada: Na ostatnie pół godziny 
gotowania można dodać pokrojone 
w kostkę ziemniaki.

Przygotowanie
∙  Oczyszczone i umyte 

żeberka zalewamy zimną, 
osoloną wodą, dodajemy 
ziele angielskie i liście 
laurowe i gotujemy, aż 
żeberka będą miękkie.

∙  Następnie obieramy mięso 
z kości i kroimy je na 
kawałki. 

∙  Kapustę kiszoną odcedzamy 
i kroimy. Wędzony boczek 
i umyte warzywa kroimy 
w kostkę.

∙  Wszystko razem wkładamy 
do garnka, aby się zeszkliło.

∙  Dodajemy przecedzony 
wywar z żeberek i majera-
nek. Gotujemy wszystko 
do miękkości warzyw. 

∙  Zupę zaciągamy mąką 
i dodajemy posiekany 
lubczyk oraz mięso 
z żeberek.
Rada: Podczas przesmażania 
można dodać łyżkę przecieru 
pomidorowego. Zupa będzie 
miała wyrazistszy kolor.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Czernina
Niegdyś każdy ojciec córki znał przepis na czarną polewkę. 
Tak na wszelki wypadek, gdyby kandydat na zięcia się nie 
spodobał. 

Zupa z dyni (z korbola)
Zupa z dyni na mleku z zacierką to Wielkopolsce całoroczny przysmak. 
Dobrze przechowywana dynia wytrzyma cały rok, nic nie tracąc 
na wartościach smakowych. Korbolem określa się też spory brzuch 
u łakomczuchów lub tanie winko z najniższej półki.

Składniki
600 g dyni (najlepiej piżmo-
wej)
1,5 l mleka
1 jajko
100 g mąki, typ 550 
25 ml wody
sól, cukier, pieprz
laska wanilii

Przygotowanie
∙  Dynie obieramy, wyciągamy 

pestki i kroimy na małe 
kawałki tej samej wielkości.

∙  Wkładamy do rondla, 
zalewamy niewielką ilością 
wody, solimy i gotujemy pod 
przykryciem do miękkości. 

∙  Ugotowane kawałki dyni 
blendujemy do konsystencji 
purée. 

∙  Do mleka wrzucamy nasiona 
wyciągnięte z laski wanilii 
i doprowadzamy powoli 
do wrzenia. 

Czas: 3,5 h
Porcje: 6

Czas: 30 min
Porcje: 6

∙  Z mąki, jajka i wody 
wyrabiamy twarde ciasto. 
Gdy mleko się zagotuje, 
ścieramy ciasto na tarce, 
powstaną tzw. zacierki. 

∙  Na koniec dodajemy 
do mleka purée z dyni 
i podajemy doprawione 
solą, cukrem i pieprzem. 

Rada: Zamiast wanilii 
możemy użyć olejku 
migdałowego, a zamiast 
krowiego mleka – mleka 
kokosowego.

Składniki
3 l wywaru z warzyw, kaczych 
szyjek i kaczych skrzydełek
500 g kaczych żołądków
¼ selera naciowego
1 marchew
1 cebula 
1 por
4 liście laurowe
8 ziaren ziela angielskiego
250 ml krwi kaczej 
100 g suszonych śliwek
50 g suszonych jabłek 
50 g rodzynek
1 łyżka mąki
5 łyżek octu
4-5 łyżeczek cukru

1 łyżka otartego majeranku
sól, pieprz do smaku
Przygotowanie
∙  Żołądki oczyszczamy, 

sparzamy wrzątkiem i zalewa-
my zimną wodą, dodajemy 
seler naciowy, liść laurowy, 
ziele angielskie, marchew, 
cebulę i por, solimy. Żołądki 
gotujemy do miękkości około 
3 godzin, sprawdzając stan 
wody.

∙  Gdy żołądki zmiękną, 
odcedzamy je z wywaru 
i kroimy w paski. Suszone 
owoce również siekamy 
w paski.

∙  Krew rozcieramy z mąką, 
niewielką ilością wody i octem 
i przecieramy przez sito. 
Wlewamy stopniowo do wywaru 
z warzyw, kaczych szyjek 
i kaczych skrzydełek.

∙  Dodajemy cukier, majeranek 
i pokrojone wcześniej żołądki 
oraz suszone owoce. Doprowa-
dzamy do wrzenia, ciągle 
mieszając. Przykrywamy garnek 
pokrywką i gotujemy na bardzo 
małym ogniu jeszcze przez 
5 minut.
Rada: Czerninę można podać 
z okraszonymi cebulką ziemnia-
kami lub pieczonymi w miodzie 
warzywami.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Polewka
To zupa na wszystkie postne dni, a zwłaszcza na Wielki Piątek. Za czasów 
Bolesława Chrobrego karą za łamanie zakazu spożywania mięsa było 
wybijanie zębów. Postne zwyczaje Polaków należały kiedyś do najbardziej 
rygorystycznych w Europie. Jeszcze do XIX w. co gorliwsi chrześcijanie 
pościli 200 dni w roku. To dlatego postne dania utrwaliły się w naszej 
tradycji kulinarnej. 

Składniki
4 duże ziemniaki
1,5 l maślanki
1 szklanka kwaśnej 
śmietany lub jogurtu
3 łyżki mąki
sól i pieprz

Czas: 30 min
Porcje: 6

Przygotowanie
∙  Ziemniaki gotujemy 

w mundurkach.
∙  Maślankę mieszamy 

i zagotowujemy. Do wrzącej 
maślanki ostrożnie 
wlewamy roztrzepaną 
z mąką śmietanę. Jeszcze 
raz zagotowujemy, solimy. 

∙  Ugotowane ziemniaki 
obieramy, kroimy w równą 
kostkę i ciepłe dodajemy 
do zupy.

Rada: Smak maślanki 
podkreśli przyrumieniona 
na oleju lub maśle cebulka.

Pyry z gzikiem
W wielkopolskim domu pyry z gzikiem je się najczęściej 
w piątki. Ten lekki posiłek świetnie nadaje się na letni obiad. 
Niepowtarzalne jest połączenie koperku i szczypiorku 
ze świeżym, zimnym twarogiem oraz młodymi, gorącymi 
kartofelkami, choć równie znakomicie smakuje gzik 
z ziemniakami w mundurkach lub odsmażanymi.

Czas: 40 min
Porcje: 6

Składniki
6 dużych ziemniaków
pęczek szczypiorku
pęczek koperku
2 cebulki dymki
1 ząbek czosnku
600 g półtłustego twarogu 
200 ml kwaśnej śmietany
sól i pieprz czarny
50 ml oleju lnianego 
tłoczonego

Przygotowanie
∙  Ziemniaki obieramy i myjemy 

pod bieżącą wodą. Za pomocą 
wycinarki wycinamy kulki 
z ziemniaków wielkości 
winogrona. Wkładamy je do 
garnka z zimną, osoloną wodą 
i gotujemy do miękkości jak 
normalne ziemniaki.

∙  Koperek, szczypiorek i cebulki 
dymki siekamy bardzo drobno, 
czosnek rozcieramy z solą. 

∙  Twaróg rozdrabniamy 
widelcem, dodajemy koperek, 
szczypiorek, dymkę, czosnek 

i śmietanę. Doprawiamy 
dobrze solą i pieprzem.

∙  Podajemy razem z gorący-
mi ziemniakami polanymi 
olejem lnianym. 
Rada: Jeśli nie mamy 
wycinarki do kulek, możemy 
pokroić ziemniaki w równą 
kostkę. Posiłek będzie mniej 
kaloryczny, gdy śmietanę 
zastąpimy jogurtem 
greckim, i jeszcze zdrowszy, 
gdy dodamy rzodkiewkę lub 
ogórek.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Plyndze
Plyndze to placki z tartych ziemniaków. To bardzo proste danie dla 
najbiedniejszych dzisiaj jest przysmakiem – podaje się je z kwaśną 
śmietaną, a dzieci przepadają za chrupiącymi plackami z cukrem.

Składniki
1 kg ziemniaków
2 jajka
4 łyżki mąki pszennej
sól
olej
cukier kryształ

Czas: 30 min
Porcje: 6

Przygotowanie
∙  Ziemniaki ścieramy 

na tarce. 
∙  Jajka dodajemy do masy 

i całość mieszamy. 
Wsypujemy mąkę (w zależ-
ności od gatunku ziemnia-
ków mąki dodajemy tyle, 
żeby masa miała konsy-
stencę gęstej śmietany) 
i solimy. 

∙  Placki ziemniaczane 
smażymy na oleju i gorące 
posypujemy cukrem.

Rada: Ziemniaki szybko się 
utleniają i ciemnieją. 
Możemy temu zapobiec, 
przykrywając masę w misce 
folią spożywczą. 

Szagówki
Kopytka wszyscy znają. A szagówki to też kopytka, tylko nazwane 
po poznańsku. W tutejszej gwarze „na szagę” znaczy „po skosie”, 
bo tak się je tnie.

Czas: 1 h
Porcje: 6

Składniki
1 kg ziemniaków
500 g mąki, typ 550
1 jajko
masło
sól

Przygotowanie
∙  Ziemniaki obieramy i gotujemy 

do miękkości.
∙  Z mąki, ostudzonych i przetar-

tych przez praskę ziemniaków 
oraz jajka wyrabiamy jednolitą 
masę. 

∙  Doprawiamy solą, a następnie 
formujemy wałki, które trzeba 
pokroić ukośnie na małe, 
równe kawałki.

∙  Szagówki wrzucamy do 
wrzącej, osolonej wody 
i gotujemy do momentu 
wypłynięcia na powierzchnię. 

Rada: Kopytka powinny być 
delikatne, ale jeżeli ciasto 
będzie za miękkie, to 
w wodzie mogą się rozpaść.
Kluski smakują pierwszo-
rzędnie z przysmażoną na 
maśle cebulą i boczkiem.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Szare kluski
W Wielkopolsce daniem kompletnym są szare kluchy z boczkiem 
i zasmażaną kiszoną kapustą. Czasami podawane są jako danie postne, 
okraszone tylko zrumienioną cebulką, lub jako dodatek do dań z sosem 
pieczeniowym. W każdej kombinacji smakują doskonale.

Składniki
1 kg ziemniaków
300 g mąki pszennej, typ 500
2-3 jajka
sól

Czas: 30 min
Porcje: 6

Przygotowanie
∙  Ziemniaki obieramy 

i ścieramy na tarce 
o małych oczkach. 

∙  Do startych ziemniaków 
dodajemy jajka, mąkę 
oraz sól.

∙  Do gotującej się osolonej 
wody wkładamy kluski 
mokrą łyżką. Mieszamy je 
i gotujemy kilka minut od 
wypłynięcia.

Rada: Ciasto powinno być 
na tyle gęste, aby nie rozpły-
wało się na łyżce podczas 
nabierania. Zbyt dużo mąki 
sprawi, że kluski będą 
twarde, za mało – że będą 
się rozpadać.  

Golonka z kapustą
Poznaniak powiedziałby, że to „giyra z krzanem i kapuchą kiszoną 
zasmażaną”. Inne gwarowe określenie golonki to ajsbajna (niem. Eisbein 
– zimna noga). Jest to danie przaśne, ale pożywne i kaloryczne, zwłaszcza 
z najczęstszym dodatkiem – kapustą zasmażaną.

Czas: 2,5 h
Porcje: 4

Składniki
Golonka
4 golonki (każda ok. 400 g) 
2 marchwie
3 cebule
1 por
½ selera korzeniowego
½ selera naciowego
1 łyżka estragonu 
kilka ziarenek pieprzu 
4 liście laurowe
6 ziaren ziela angielskiego 
sól, pieprz
Kapusta zasmażana
800 g kiszonej kapusty
1 marchew
150 g wędzonego boczku

1 duża cebula
1 łyżka majeranku
4 liście laurowe
10 ziaren ziela angielskiego
2 łyżki smalcu
Przygotowanie
Golonka
∙  Golonkę oczyszczamy, 

zalewamy osolonym 
wrzątkiem i gotujemy pod 
przykryciem 2 godziny. 

∙  Po tym czasie dodajemy 
umytą i obraną włoszczyznę, 
cebulę i przyprawy. Gotujemy 
do miękkości.

Kapusta zasmażana
∙  Kapustę odciskamy i odsta-

wiamy wodę. 

∙  Marchewkę ścieramy na tarce 
o grubych oczkach. 

∙  Boczek kroimy w kostkę i podsmażamy 
na łyżce smalcu, aż będzie rumiany. 

∙  Cebulę kroimy w piórka i dodajemy 
do boczku, aby się zeszkliła.

∙  Odciśniętą kapustę wkładamy do 
garnka wraz z liśćmi laurowymi, zielem 
angielskim, majerankiem i łyżką 
smalcu. Smażymy przez chwilę, 
po czym dodajemy boczek z cebulą 
i startą marchew.  

∙  Smażymy wszystko, aż kapusta 
zmięknie. 
Rada: Jeżeli golonka była wcześniej pe-
klowana, należy ją wypłukać w zimnej 
wodzie, a wywar z niej wylać. Sól 
peklowa w dużym stężeniu nie jest zbyt 
zdrowa.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Kaczka z pyzami i modrą kapustą
To kwintesencja wielkopolskiej sztuki kulinarnej: 
danie wykwintne i tradycyjne. Typowe dodatki do 
kaczki to pyzy drożdżowe, nazywane w Wielkopolsce 
„kluchami na łachu” lub „pampuchami”, oraz 
czerwona kapusta, tutaj zwana „modrą”.

Składniki 
Kaczka
1 kaczka cała
4 jabłka 
2 łyżki majeranku
1½ łyżeczki soli
1 łyżeczka pieprzu
3 cebule
½ selera naciowego
4 ząbki czosnku
1 łyżka smalcu 
500 ml bulionu drobiowego
50 g mąki pszennej

Pyzy drożdżowe (12 szt.)
400 g mąki pszennej
15 g drożdży
2 żółtka
200 ml mleka
10 g cukru
50 g masła
sól

Kapusta
½ główki średniej 
czerwonej kapusty
500 ml czerwonego wina
2 łyżki oleju
1-2 łyżki octu jabłkowego
70 g brązowego cukru
2 gwiazdki anyżu
3 liście laurowe
10 goździków
sól i pieprz
1 duża cebula
1 kwaśne jabłko 

Czas: 2,5 h
Porcje: 4

Przygotowanie
Kaczka
∙  Umytą i osuszoną kaczkę 

nacieramy majerankiem, 
solą i pieprzem, środek 
nadziewamy pokrojonymi 
w kostkę jabłkami, 
cebulami i selerem 
naciowym oraz posiekanym 
czosnkiem. Odstawiamy 
na co najmniej 2 godziny. 

∙  W brytfannie na rozgrza-
nym smalcu obsmażamy 
kaczkę z każdej strony. 
Brytfannę z kaczką 
wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 150°C 
i podlewamy bulionem 
drobiowym. 

∙  Po 30 minutach obracamy 
kaczkę i pieczemy w tej 
samej temperaturze 
następne 30 minut. 
Powtarzamy czynność 
po dwa razy z każdej strony 
kaczki. Ostatnie 10 minut 
podnosimy temperaturę 
do 180°C. 

∙  Po wyjęciu kaczki czekamy 
10 minut i dzielimy ją na 
porcje. 

∙  Do sosu powstałego 
z pieczenia dodajemy 
nadzienie z kaczki i mąkę 
rozmieszaną w niewielkiej 
ilości wody. Sos zagotowu-
jemy, doprawiamy do 
smaku i miksujemy.

Pyzy drożdżowe
∙  Mąkę przesiewamy do miski 

i robimy dołek. 
∙  Do ciepłego mleka 

dodajemy drożdże, 
szczyptę cukru, łyżeczkę 
mąki i robimy rozczyn. 
Zostawiamy go na 20 minut. 

∙  Żółtka ucieramy z resztą 
cukru, dodajemy do 
wyrośniętego rozczynu, 
a rozczyn do mąki. 

∙  Wyrabiamy ciasto, aż do 
ukazania się pęcherzyków. 
Dodajemy roztopione 
masło i jeszcze chwilę 
wyrabiamy. Ciasto 
pozostawiamy przykryte 
w temperaturze pokojowej 
do wyrośnięcia. 

∙  Gdy ciasto dwukrotnie 
zwiększy swoją objętość, 
wykładamy je na podsypa-
ną mąką stolnicę, lekko 
rozwałkowujemy na 
grubość 2 cm i wykrawamy 
krążki. Pozostawiamy je do 
wyrośnięcia.

∙  Przygotowujemy naczynie 
do gotowania na parze 
z wrzącą wodą, kładziemy 
krążki, przykrywamy 
pokrywką i gotujemy 
około 5 minut.

Kapusta
∙  Kapustę drobno szatkuje-

my, wkładamy do garnka, 
zalewamy winem, olejem 
i octem.

∙  Dodajemy przyprawy, 
cukier, sól i pieprz do 
smaku. 

∙  Cebulę kroimy w piórka, 
dodajemy starte jabłko 
i gotujemy wszystko pod 
przykryciem do miękkości 
i do odparowania płynu.

Rada: Jeśli sos do kaczki 
jest zbyt gęsty, można 
rozcieńczyć go bulionem. 
Kapustę lepiej doprawiać 
do smaku tuż przed końcem 
gotowania.

fot. Piotr Piosik



34 35

Zrazy wołowe zawijane
Wołowina na zrazy była jednym z najdroższych mięs, dlatego kiedyś 
danie to przygotowywano na uroczystości rodzinne, a w bogatszych 
domach – na niedzielny obiad. Zrazy w Wielkopolsce obowiązkowo 
podaje się z modrą kapustą, szagówkami lub pyrami. 

Składniki
800 g mięsa wołowego 
ze zrazowej 
musztarda sarepska
2 cebule
300 g boczku wędzonego
5 ogórków kiszonych
skórki razowego chleba
sól, pieprz
majeranek
200 g mąki pszennej
olej (do smażenia)
2 liście laurowe
5 ziaren ziela angielskiego
1 l bulionu wołowego
30 g masła 

Czas: 2 h
Porcje: 4

Przygotowanie
∙  Mięso myjemy, osuszamy, kroimy 

na cienkie, równe plastry i delikatnie 
rozbijamy.

∙  Cebulę kroimy w półksiężyce, 
a boczek i ogórki – w paski (ok. 4 cm). 

∙  Przygotowane plastry mięsa 
smarujemy z jednej strony musztar-
dą sarepską, przyprawiamy solą, 
pieprzem i majerankiem. 

∙  Cebulę, boczek, ogórki i skórki 
chleba układamy na każdym plastrze 
mięsa. Boki mięsa składamy do 
środka, a następnie każdy plaster 
zwijamy w rulonik (w razie potrzeby 
spinamy wykałaczkami). 

∙  Zrazy obtaczamy w mące i smażymy 
do zarumienienia na gorącym oleju. 

Wkładamy je do garnka i zalewa-
my bulionem wołowym z dodat-
kiem ziela angielskiego i liści 
laurowych. Gotujemy je pod 
przykryciem, na małym ogniu 
przez mniej więcej godzinę.

∙  Aby przygotować sos, zrazy 
wyjmujemy na talerz, przygotowu-
jemy zasmażkę z masła i mąki 
w tych samych proporcjach 
i dodajemy do wywaru. Gotujemy 
jeszcze około 5 minut. Zrazy przed 
podaniem podgrzewamy w sosie.

Rada: Sos do zrazów ogromnie 
zyskuje na smaku, jeżeli dodamy 
na początku gotowania kilka 
skórek chleba.

Bigos wielkopolski
Ta arcypolska potrawa, którą w „Panu Tadeuszu” unieśmiertelnił Adam Mickiewicz, 
ma swój wielkopolski wariant. Bigosu nie może zabraknąć na tradycyjnym spotkaniu, 
zwłaszcza w jesienno-zimowy wieczór. Także latem, na biesiadzie na świeżym 
powietrzu, goście cieszą się na jego delikatniejszą odmianę – z młodej kapusty. 

Czas: 6 h
Porcje: 20

Składniki 
1,5 kg kapusty kiszonej
800 g kapusty białej świeżej
350 g świeżego boczku 
wędzonego 
1 kg karkówki lub łopatki
350 g kiełbasy dobrze wędzonej
350 g kiełbasy jałowcowej
300 ml czerwonego 
wytrawnego wina
100 g grzybów suszonych
20 ziaren ziela angielskiego 
10 liści laurowych
4 duże cebule
120 g śliwek suszonych
pieprz, sól
4 łyżki majeranku

Przygotowanie
∙  Mięso z karkówki lub łopatki 

obsmażamy i dusimy do 
miękkości, dobrze przyprawiając.

∙  Kapustę kiszoną płuczemy 
i odciskamy, zalewamy winem 
i dodajemy ziele angielskie, liście 
laurowe oraz namoczone grzyby 
wraz z wodą. Gotujemy około 
godziny.

∙  Dodajemy poszatkowaną białą 
kapustę. 

∙  Podczas gotowania kapusty 
kiszonej kroimy wędzonkę 
i kiełbasę w kostkę i podsmaża-
my na tłuszczu z cebulą. Tak 
przygotowane dodajemy do 
kapusty.

∙  Uduszone mięso z karkówki 
lub łopatki rozdrabniamy 
i także dodajemy do kapusty. 

∙  Bigos należy gotować na 
małym ogniu, ciągle mieszając 
przez 2 lub 3 godziny.

∙  Całe suszone śliwki dodajemy 
pod koniec gotowania. 
Doprawiamy do smaku solą, 
pieprzem i majerankiem.

Rada: Bigos im dłużej 
gotowany i częściej odgrzewa-
ny, tym lepszy, a łyżka 
przesmażonego przecieru 
pomidorowego doda mu 
wielkopolskiego charakteru.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Galart
Galart, inaczej zimne nóżki, to popularna w Wielkopolsce zimna przekąska 
przyrządzana z nóżek wieprzowych i warzyw. Podaje się ją z octem, sokiem 
z cytryny lub chrzanem. Nazwa pochodzi z języka niemieckiego: die Gallerte 
oznacza galaretę lub żelatynę. 

Składniki
4 nóżki wieprzowe
300 g wieprzowiny 
bez kości
1 pęczek włoszczyzny
1 cebula
3 liście laurowe
5 ziaren ziela 
angielskiego
sól
pieprz 
sok z cytryny
3 ząbki czosnku
2 jajka na twardo
2 gałązki natki pietruszki

Czas: 4,5 h
Porcje: 6

Przygotowanie
∙  Nóżki wieprzowe dokładnie 

oczyszczamy, płuczemy, a jeśli 
są jakieś pozostałości włosów, 
to opalamy nad ogniem. 

∙  Mięso wieprzowe myjemy i razem 
z nóżkami wkładamy do garnka. 

∙  Włoszczyznę i cebulę obieramy, 
myjemy i dodajemy do mięsa. 
Wlewamy do garnka tyle wody, żeby 
wszystkie składniki były całkowicie 
zakryte. Dodajemy liście laurowe, 
ziele angielskie, sól i pieprz. 

∙  Gotujemy na wolnym ogniu przez 
4 godziny. Kiedy już mięso i nóżki 
będą dostatecznie miękkie, 
wyjmujemy je z wywaru i odstawia-
my, aby wystygły. 

∙  Wywar przecedzamy, doprawiamy 
do smaku czosnkiem roztartym 
z solą, pieprzem oraz sokiem 
z cytryny. 

∙  Dokładnie obieramy mięso z nóżek, 
a ugotowaną wieprzowinę kroimy 
w drobną kostkę i razem mieszamy.

∙  Przygotowujemy foremki. Na dnie 
każdej kładziemy plasterek jajka 
na twardo i układamy dekoracyjnie 
listki natki pietruszki.

∙  Do foremek wkładamy wymieszane 
mięsa i zalewamy wywarem. 
Odstawiamy do lodówki do 
wystudzenia.
Rada: Jeżeli chcemy uzyskać galart 
bardziej zwarty, do ciepłego 
wywaru dodajemy łyżeczkę 
rozrobionej żelatyny.

Rogale świętomarcińskie
Zawinięte w podkowę (na pamiątkę podkowy zgubionej przez konia św. Marcina) 
półfrancuskie ciasto z białym makiem i bakaliami to dzisiaj symbol Poznania. Tradycja 
wypiekania rogali, poświadczona od ponad 150 lat, jest do dzisiaj bardzo żywa. Każdego 
roku 11 listopada wielkopolscy cukiernicy sprzedają 250 ton tego regionalnego specjału. 
Aby cukiernia mogła używać jego nazwy, musi uzyskać specjalny certyfikat. 

Czas: 2 h
Porcje: 6-8 

sztuk

Składniki
Ciasto (drożdżowe
zamiast półfrancuskiego)
1 kg mąki pszennej
6 jajek
125 g masła
40 g cukru
50 g drożdży
250 g mleka

Masa makowa
180 g cukru pudru
200 g migdałów i orzechów
100 g białego maku
100 g słodkiej śmietanki

Przygotowanie
∙  Drożdże rozpuszczamy 

w niewielkiej ilości ciepłego 
mleka, dodajemy łyżeczkę 
cukru i łyżeczkę mąki. 
Zostawiamy zaczyn na 
20 minut w ciepłym miejscu. 

∙  Jajka ucieramy z cukrem 
i łączymy ze stopionym masłem. 
Nie przerywając ubijania, 
dodajemy porcjami przesianą 
mąkę, mleko oraz wcześniej 
przygotowane drożdże. Ciasto 
wyrabiamy, do chwili gdy 
zaczną pokazywać się pęcherzy-
ki. Pozostawiamy do wyrośnię-
cia, przykrywając naczynie 
ściereczką. Ciasto musi podwoić 
objętość.

∙  Migdały, orzechy i mak zaparzamy, 
odcedzamy i mielemy. Następnie 
ucieramy z cukrem i śmietanką, aż 
uzyskamy gęstą masę. 

∙  Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy 
i kroimy na kwadraty. Na każdy 
z nich nakładamy porcję wcześniej 
przygotowanej masy, formujemy 
rogaliki i zostawiamy w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia. 

∙  Wstawiamy do gorącego piekarnika 
i pieczemy w temperaturze 
220-250°C na złoty kolor.
Rada: Można zastąpić świeże 
drożdże suchymi: wystarczy je tylko 
wymieszać z mąką. Należy 
pamiętać, że drożdży suszonych 
dodajemy zawsze o połowę mniej 
niż świeżych.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Szneki z glancem
Nie każda drożdżówka to szneka. Szneką nazywa się w Wielkopolsce 
ciastko drożdżowe zwinięte spiralnie (niem. die Schnecke znaczy „ślimak”). 
Apetycznego połysku (der Glanz) nadaje wypiekowi polewa z lukru. 

Składniki
500 g mąki, typ 500
250 ml ciepłej wody
30 g cukru
1 łyżeczka soli
8 g suchych drożdży
145 g mleka w proszku 
2 jajka 
90 g miękkiego masła 
1 jajko (do posmarowania 
drożdżówek)
lukier (cukier puder 
z dodatkiem białka jaja 
i soku z cytryny) 

Czas: 2 h
Porcje: 

10 sztuk

Przygotowanie
∙  Do miski wlewamy ciepłą wodę, 

wsypujemy drożdże, cukier, sól, 
mleko w proszku i dokładnie 
mieszamy. 

∙  Dodajemy całe jajka i ponownie 
mieszamy. Wsypujemy przesianą 
mąkę i wyrabiamy ciasto do 
połączenia składników. 

∙  Dodajemy miękkie masło i wyrabia-
my ciasto do uzyskania miękkiej 
i elastycznej konsystencji.

∙  Wyrobione ciasto przekładamy do 
miski wysmarowanej masłem, 
przykrywamy i odstawiamy do 
podwojenia objętości (na ok. 1,5 
godziny w temperaturze pokojowej). 

∙  Wyrośnięte ciasto ugniatamy ręką 
i dzielimy na 10 równych porcji. 

Z każdej porcji formujemy  lekko 
zakręcone wałki, z których już na 
blaszce wyłożonej pergaminem 
formujemy ślimaczki. 

∙  Przykryte szmatką szneki 
odstawiamy na 45 minut do 
wyrośnięcia w ciepłe miejsce.

∙  Wyrośnięte drożdżówki smarujemy 
rozbitym jajkiem i wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 175°C na 
20-25 minut. Po wyjęciu z piekarni-
ka odstawiamy do wystygnięcia, 
a potem obficie lukrujemy.
Rada: Mąka do drożdżówek musi 
być z dużą zawartością glutenu, 
a jej przesiewanie poprawia 
napowietrzenie i sypkość. Szneki 
można także posypać kruszonką.

Babka poznańska
Słynie z lekkości i charakterystycznej konsystencji, którą zawdzięcza 
mące ziemniaczanej. Jest delikatna, puszysta i wilgotna, dlatego świetnie 
smakuje nawet kilka dni po upieczeniu, szczególnie gdy posmarujemy ją 
świeżym masłem lub konfiturą.

Czas: 1,5 h
Porcje: 12

Składniki
360 g mąki ziemniaczanej
120 g mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do 
pieczenia
160 g cukru
4 jajka
240 g masła
sok z 1 cytryny
cukier puder (do posypania) 
lub lukier

Przygotowanie
∙  Łączymy suche składniki 

i przesiewamy je przez cukierni-
cze sito.

∙  Dodajemy jajka i mieszamy 
wszystko do połączenia 
składników.

∙  Roztapiamy masło. Ciągle 
wyrabiając, powoli dolewamy 
schłodzone masło do ciasta 
razem z sokiem z cytryny. 

∙  Formę na babkę smarujemy 
masłem i posypujemy mąką. 
Przekładamy ciasto do przygoto-
wanej formy i pieczemy 
w temperaturze 180°C przez 
około 50 minut. Przed wyjęciem 

z piekarnika sprawdzamy  
patyczkiem, czy babka 
upiekła się w środku. Jeśli 
ciasto przylepia się do 
patyczka, wydłużamy czas 
pieczenia o 7-8 minut. 

∙  Po wyjęciu polewamy lukrem 
lub posypujemy cukrem 
pudrem.
Rada: Podczas pieczenia nie 
wolno otwierać piekarnika, 
bo zrobi nam się zakalec. 
W piekarnikach z termoobie-
giem temperatura bywa 
nawet o 10°C niższa niż na 
wskaźniku.

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Faworki
Nazwa pochodzi od francuskiego słowa faveur oznaczającego 
wstążeczkę lub cienką tasiemkę. Dawniej panny na wydaniu 
piekły ten przysmak, by pokazać, że są dobrymi gospodyniami. 
W Wielkopolsce często nazywamy je chruścikami i obok pączków 
zajadamy się nimi w tłusty czwartek.

Składniki
250 g mąki pszennej
50 g masła
3 żółtka
30 g cukru pudru
sól
1 kieliszek spirytusu
70 ml śmietany
500 g smalcu (do smażenia)
cukier puder wymieszany 
z cukrem waniliowym 
(do posypania)
 

Przygotowanie
∙  Mąkę siekamy z masłem, 

dodajemy żółtka, cukier, szczyptę 
soli, spirytus i tyle śmietany, aby 
ciasto po wyrobieniu było twarde.

∙  Pozostawiamy przykryte 
ściereczką na godzinę, po czym 
zbijamy wałkiem, aż utworzą się 
pęcherzyki. 

∙  Rozwałkowujemy ciasto na 
cienkie placki i wycinamy paski. 
Każdy pasek przecinamy 
pośrodku wzdłuż i przekładamy 
jeden koniec przez otwór.

∙  Smażymy na rozgrzanym smalcu 
z obu stron na złoto, osączamy 
i posypujemy cukrem pudrem.

Rada: Ciasto rośnie w gorą-
cym tłuszczu, dlatego najlepiej 
sprawdza się rondel o szero-
kim obwodzie. Można do posy-
pywania dodać cynamonu, 
chruściki będą wtedy trochę 
orientalne.

Bambrzok
Dwieście lat temu w okolice Poznania, wyludnione wskutek wojen i chorób, 
zaczęli przybywać falami osadnicy z okolic Bambergu. Przynieśli ze sobą nowe 
zwyczaje i tradycje. Wprowadzili też nowe dania do kuchni lokalnej, w tym 
babkę ziemniaczaną, nazywaną na ich pamiątkę bambrzokiem. Ciasto świetnie 
smakuje na słono i na słodko.

Czas: 40 min
Porcje: 12

Składniki
2 kg ziemniaków
120 g mąki pszennej
1 łyżeczka sody 
oczyszczonej
3-4 jajka
sól, cukier do smaku
3-4 łyżki tłuszczu

Przygotowanie
∙  Ziemniaki myjemy, obieramy 

i ścieramy na grubej tarce. 
∙  Dodajemy mąkę, jaja, sodę, sól 

i cukier i wszystko mieszamy.
∙  Ciasto wykładamy równo 

na wysmarowaną tłuszczem 
i obłożoną papierem blachę. 

∙  Pieczemy w temperaturze 170°C 
tak długo, aż pojawi się złoty 
kolor (zazwyczaj 30 minut). 

∙  Po wyjęciu polewamy lukrem.

Rada: Tradycyjnego 
bambrzoka można wzboga-
cić, dodając 100 g pociętych 
drobno moreli, 100 g 
suszonej żurawiny, 50 g 
rodzynek i cukier wanilino-
wy. Pycha deser.

Czas: 1,5 h
Porcje: 

30-50 sztuk

fot. Piotr Piosik fot. Piotr Piosik
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Weź smak do domu: produkty regionalne

Andruty kaliskie
Cieniutkie płatki słodkiego, chrupiącego 
ciasta o charakterystycznym delikatnym 
smaku od dziesiątek lat stanowią przysmak 
kaliskich dzieci. Nazwa tego wypieku 
pochodzi od niemieckiego wyrażenia ohne rot 
(niezrumieniony, blady). Zgodnie z etymologią 
andruty mają barwę jasną, słomkową. 
Cieniutkie krążki sprzedawano początkowo 
w parku miejskim. Niebawem stały się 
atrakcją tego miejsca, a kaliszanom spacer po 
parku zaczął się kojarzyć z chrupaniem tego 
lokalnego przysmaku. Produkcję i sprzedaż 
andrutów kontynuowano po II wojnie 
światowej, mimo że władze były niechętne 
prywatnej inicjatywie. Wyrób ten niezmiennie 
przygotowuje się według tej samej receptury 
i technologii opartej na pracy ręcznej. 
Od 2009 r. andruty są polskim produktem 
zarejestrowanym przez Komisję Europejską 
jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Benedyktynka
Od ponad 500 lat w klasztorach benedyktyń-
skich produkuje się likiery będące unikalnym 
połączeniem alkoholu, ziół i korzeni. Napój 
ten ze względu na swoje właściwości 
wzmacniające i łagodzące dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego, a także jako 
środek na migrenę czy słodki sposób na 
mocny sen zyskał popularność nie tylko 
wśród mnichów. 

Napój z hyćki
fot. Rostislav Sedlacek/iStock

Ser smażony
fot. UMWW

Benedyktynka 
fot. UMWW

Olej rydzowy
fot. UMWW

Wieprzowina złotnicka
fot. UMWW

Andruty kaliskie
fot. UMWW

Dziś benedyktynkę produkuje się ze spirytusu, 
miodu, karmelu i wielu ziół, m.in. kolendry, 
hyzopu, anżeliki czy melisy. Pije się ją w konia-
kówkach, zwykle bez żadnych dodatków. 

Napój z hyćki
Hyćka to ludowa nazwa czarnego bzu, występu-
jąca na terenach byłego zaboru pruskiego. 
Napój przygotowuje się z suszonych kwiatów 
tego krzewu. Do naparu dodaje się cukru i soku 
z cytryny. Nazywało się go także napojem 
żniwiarzy – rzeczywiście jest niezwykle orzeźwia-
jący i doskonale gasi pragnienie.
Kwiat czarnego bzu ma także właściwości 
lecznicze. Działa moczopędnie i rozkurczowo, 
uszczelnia naczynia włosowate, ale najpo-
wszechniej stosuje się go przy kaszlu, katarze 
i stanach podgorączkowych. Kwiat czarnego bzu 
usmażony w cieście naleśnikowym może być też 
po prostu słodką przekąską. 

Olej rydzowy
Olej pozyskiwany z lnianki (rydzu) wytwarzano 
przez trzy tysiące lat, aż w okresie powojennym 
całkowicie został wyparty przez olej rzepakowy. 
Pod koniec XX w. – po kilkudziesięciu latach 
przerwy – powrócono do jego produkcji według 
tradycyjnych receptur.
Olej rydzowy ma charakterystyczny zapach 
i smak cebulki i gorczycy. Badania wykazały, 
że jego skład kwasów tłuszczowych jest 
korzystniejszy niż np. w oleju z oliwek, słoneczni-
ka czy lnu. Używa się go do sałatek, ziemniaków, 
chleba i śledzi. W 2009 r. olej rydzowy zarejestro-
wano jako Gwarantowaną Tradycyjną Specjal-
ność.

Ser smażony
Produkt ten przygotowuje się z chudego 
twarogu, a smażenie pozwala dłużej zachować 
jego świeżość. Dodatek soli i kminku też wpływa 
na jego trwałość. Uważa się, że do rozpowszech-
nienia produkcji sera smażonego przyczynili się 
Olędrzy. W każdym razie przysmak ten o charak-
terystycznym zapachu zgliwiałego twarogu 
znany jest także poza Wielkopolską: na Śląsku 
i Pomorzu. Smaruje się nim chleb, ale może też 
być znakomitym dipem do zakąsek.
W 1899 r. w jednej z książek kucharskich 
wydanych w Poznaniu opisano tradycyjną 
recepturę produkcji wielkopolskiego sera 
smażonego. Ponad sto lat później, w 2009 r., 
wpisano go na listę Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych. 

Udziec pieczony 
ze świni złotnickiej białej
Nazwa rasy świni wzięła się od miejsca, 
w którym rozpoczęto jej hodowlę – Złotniki 
w gminie Suchy Las obok Poznania. Dziś jej 
hodowlę prowadzi się w Wielkopolsce w kilkuna-
stu gospodarstwach indywidualnych i jest ona 
objęta ochronnym programem hodowlanym 
ze względu na unikalną jakość mięsa.
Mięso świni złotnickiej białej po obróbce 
termicznej, a zwłaszcza po upieczeniu, ma 
mniejsze ubytki masy i objętości niż inne rasy. 
To decyduje o zastosowaniu właśnie tego mięsa 
do wyrobu szynki pieczonej w całości. Produkt 
ten zawdzięcza swój wyjątkowy smak, aromat, 
kruchość i soczystość mięsu tej rasy.
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Imprezy kulinarne w regionie

Jarmark Wielkanocny
Muzeum Narodowe w Szreniawie
marzec-kwiecień
Co roku przed Wielkanocą muzeum w Szrenia-
wie zamienia się w wielkie targowisko, na któ-
rym można zaopatrzyć się w tradycyjne 
i ekologiczne produkty spożywcze, w większości 
pochodzące z wielkopolskich gospodarstw. 
Szczególnie popularne są miody, wędliny oraz 
prawdziwe chleby na zakwasie, przyciąga też 
szeroki wybór nalewek i win.

Grodziskie Piwobranie
Grodzisk Wielkopolski
czerwiec 
Piwowarstwo jest ważną częścią historii miasta. 
To tutaj powstał grodzisz, jedyny rdzennie polski 
styl piwa. Piwobranie to wielka piwna biesiada, 
podczas której w parku miejskim wystawiają się 
stoiska polskich browarów regionalnych i 
rzemieślniczych. Jest to też rzadka okazja do 
zwiedzenia grodziskiego browaru.

Imieniny GZIK-a
Koźmin Wielkopolski
lipiec-sierpień
Nazwa wydarzenia to gra słów, bo GZIK czyta się 
jako Gminny Zespół Instytucji Kultury. Biesiada 
koźmińska odbywa się cyklicznie od wielu lat 
i zawsze główną jej atrakcją jest próbowanie 
gzika, który przygotowują panie z okolicznych 
kół gospodyń. Wiele uciechy sprawia obserwo-
wanie konkursu jedzenia gzika na czas, ale także 
sam udział w zabawie. 

Poznańska Pyra w Szreniawie
fot. Jacek Cieślewicz

Żywy Skansen w Dziekanowicach
fot. Jacek Cieślewicz

Imieniny GZIK-a w Koźminie
fot. Maria Malinowska

Rokietnicki rumpuć
fot. Damian Nowicki

Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku
Poznań
sierpień
Podczas tego kilkudniowego święta smakoszy 
można spróbować regionalnych specjalności 
z całej Polski. Sery, ryby, wędliny, nalewki i wina 
nie są wcale jedynym magnesem. Degustacje, 
warsztaty kulinarne, wykłady przyciągają osoby 
ceniące dobry smak. Konkurs kulinarny dla 
restauratorów nawiązuje do wielkopolskiej 
tradycji (kaczka z pyzami i modrą kapustą, 
czernina). Twórcy trunków współzawodniczą 
zaś w konkursie Polska Nalewka Roku.

Żywy Skansen
Dziekanowice
sierpień 
Przez jeden sierpniowy weekend skansen 
w Dziekanowicach ożywa, a w każdej chacie 
można podejrzeć, jak żyło się ponad 100 lat temu. 
W programie znajduje się pieczenie chleba, ręczny 
wyrób masła czy suszenie chmielu. Wydarzeniu 
towarzyszy jarmark, na którym można kupić 
wyroby od lokalnych producentów: miody, 
wypieki, soki owocowe, ręcznie robione sery. 

Wielkie Smażenie Powideł
Mniszki
wrzesień 
Na licznych straganach można spróbować potraw 
i przysmaków regionalnych, a tytułowe powidła 
smażone są w tradycyjny sposób, w miedzianym 
kotle nad ogniskiem – do degustacji w trakcie 
imprezy. 

Smaki Regionów
Międzynarodowe Targi Poznańskie
wrzesień
Na tych kulinarnych targach, jednych z najwięk-
szych w Polsce, można skosztować potraw 
ze wszystkich polskich regionów. Tylko tutaj 
można w ciągu kilkudziesięciu minut spróbować 
wielkopolskiego sera smażonego, podlaskiego 
sękacza i śląskich oblatów, a potem jeszcze 
delektować się oryginalną nalewką prosto 
od zakonników z Lubinia – Benedyktynką.

Rumpuć
Rokietnica
wrzesień
Każdego roku w pierwszą sobotę września 
Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć.  
Rokietnicką, „diabelsko pyszną” wersję 
wielkopolskiej zupy przygotowuje się w 1600-li-
trowym garnku. Biesiadzie towarzyszą koncerty, 
konkursy, kiermasze, poszczególne sołectwa 
konkurują ze sobą na różne sposoby w wesołym 
współzawodnictwie.

Dzień Korbola
Grzybno, gmina Brodnica 
wrzesień-październik
Święto dyni organizuje Zespół Szkół Rolniczych 
w Grzybnie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Brodnickiej „Gniazdo”. Najważniejszym punktem 
tej imprezy jest konkurs dyń gigantek, z których 
największe kolosy ważą nawet i pół tony! Oprócz 
konkursu głównego odbywają się zawody na 
najsmaczniejszą potrawę dyniową. 

Poznańska Pyra
Muzeum Narodowe w Szreniawie
październik
Tu wszystko się kręci wokół ziemniaka: można 
poznać historię jego uprawy, sposoby zbioru 
i przetwórstwa. Przyciągają zaprzęgi konne 
i maszyny do upraw, gra orkiestra dęta, 
odbywają się pokazy rzemiosła i zawsze 
towarzyszą temu dziesiątki ziemniaczanych dań: 
zupy, bambrzoki, pyry z gzikiem i z ogniska.

Jarmark Wielkanocny w Szreniawie
fot. Jacek Cieślewicz



46

Powiat czarnkowsko- 
-trzcianecki
Gospodarstwo agroturystyczne
Dwór Dębogóra
Dębogóra 18, 64-730 Wieleń
+48 609 610 147, +48 696 140 638
www.debogora.pl
Powiat gnieźnieński
Karczma Lednickie Wrota
Lednogóra 4a, 62-261 Lednogóra
+48 510 198 008
Karczma na Lednicy
Dziekanowice 34a, 62-261 Lednogóra
+48 692 265 895
www.kaczmanalednicy.pl
Restauracja Hotel Pietrak
ul. Bolesława Chrobrego 3
62-200 Gniezno
+48 61 426 14 97, +48 696 064 279
www.pietrak.pl
Powiat gostyński
Restauracja Krawatka
ul. Jana Pawła II 107
63-800 Gostyń
+48 604 466 551
restauracjakrawatka.pl
Powiat jarociński
Restauracja Morena
ul. Parkowa 1
63-210 Żerków
+48 62 740 77 18
www.mct.zerkow.pl
Kalisz i powiat kaliski
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Stajnia Czempisz”
Czempisz 35, 62-874 Brzeziny
+48 62 769 87 29
+48 604 084 339
www.stajniaczempisz.pl
Agroturystyka
„Karczma Kaliska”
Szadek 44, 62-834 Ceków
+48 62 763 12 55
karczmakaliska.pl
Pałac Tłokinia
ul. Kościelna 46
62-860 Tłokinia Kościelna
+48 62 767 88 88, +48 533 353 313
www.palac-tlokinia.pl
Restauracja Komoda Club
ul. Niecała 6a
62-800 Kalisz
+48 62 767 07 12, +48 602 599 419
www.komodaclub.pl

Lokale z kuchnią regionalną
Poniżej przedstawiamy wybrane lokale gastronomiczne i gospodarstwa 
agroturystyczne oferujące dania kuchni wielkopolskiej lub dania oparte 
na produktach pochodzących z regionu.

Restauracja Pierogatka
ul. Górnośląska 4, 62-800 Kalisz
+48 533 535 743
Zajazd „Noce i Dnie”
Russów 71, 62-817 Żelazków
+48 62 769 13 96, +48 660 700 963
www.zajazdnoceidnie.pl
Powiat kępiński
„P jak Pysznie” Paweł Przewoźnik
ul. Walki Młodych 9
63-600 Kępno
+48 605 978 120
Powiat koniński
AgroSkansen „Leśna Polana”
Tokary 5, 62-561 Ślesin
+48 63 270 41 27, +48 501 579 207
www.lesna-polana.com.pl
Hotel Atut
Restauracja Yesiotr
ul. Toruńska 27, 
62-563 Licheń Stary
+48 63 270 87 00
www.hotelatut.pl
Powiat kościański
Restauracja Pałacu w Racocie
ul. Dworcowa 5
64-000 Kościan
+48 65 511 79 58
Powiat leszczyński
Gospodarstwo agroturystyczne
„Pod Lipami”
Stawisko 9, 62-410 Zagórów
+48 63 276 26 64, +48 603 053 208
www.ampodlipami.eu
Karczma u Jady
Klonówiec 2a, 64-111 Lipno
+48 724 220 001
Restauracja 
„U Króla Stanisława”
pl. Zamkowy 1
64-130 Rydzyna
+48 725 203 183
zamek-rydzyna.com.pl
Powiat międzychodzki
Olandia
Prusim 5, 64-420 Kwilcz
+48 61 291 53 79, +48 608 467 367
www.olandia.pl
Powiat nowotomyski
Jansowo
Ośrodek Szkoleń i Rekreacji
ul. Emilii Sczanieckiej 23
64-316 Kuślin
+48 61 447 86 26
www.jansowo.pl

Leśniczówka Emaus
Stefanowice 20, 64-360 Zbąszyń
+48 68 384 17 43, +48 605 438 489
www.lesniczowkaemaus.pl
Folwark Wąsowo
ul. Poznańska 2
64-316 Wąsowo
+48 61 447 29 24
folwarkwasowo.pl
Pałac w Wąsowie
ul. Parkowa 1
64-316 Kuślin
tel. +48 61 447 26 13
wasowo.pl
Powiat obornicki
Gościniec „Gryszczeniówka”
Wargowo II 87, 64-605 Wargowo
+48 61 297 20 67
www.gryszczeniowka.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zagroda na Zadupiu”
Sycyn 4, 64-606 Popówko
+48 61 847 12 48, +48 605 139 775
www.sycyn-podlipa.pl
„Smakosz” Bar Restauracyjny
Bogdanowo 25, 64-600 Oborniki
+48 61 296 39 88, +48 509 283 007
www.smakosz-bogdanowo.pl
Powiat ostrowski
Pałac Bugaj
63-440 Raszków
+48 66 111 95 48, +48 796 470 242, 
+48 500 133 133
www.palacbugaj.pl
Restauracja „Dwór Stary 
Chotów”
Chotów 12
63-460 Nowe Skalmierzyce
+48 62 761 21 59
www.dworstarychotow.pl
Powiat ostrzeszowski
Dom Weselny „Celinka”
Kochłowy 58, 63-500 Ostrzeszów
+48 62 730 81 65, +48 794 581 431
Powiat pilski
Restauracja Pomarańczowy 
Fortepian
u. Dąbrowskiego 4
64-920 Piła
+48 884 000 768
www.pomaranczowyfortepian.pl

Poznań 
i powiat poznański
3 Kolory Cafe&Restaurant
ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
+48 61 875 02 10, +48 501 402 827
www.3-kolory.pl
Dąbrowskiego 42
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 42
60-843 Poznań 
+48 61 297 79 07, +48 797 997 994, 
+48 607 577 024
www.dabrowskiego42.com
Gościniec & Restauracja 
Taradejka
ul. Gabriela Narutowicza 2
62-060 Stęszew
+48 61 813 44 33
www.taradejka.pl
Gościniec Sucholeski
ul. Sucholeska 6
62-002 Suchy Las
+ 48 61 892 69 92
www.gosciniec-sucholeski.com.pl
Hotel HP Park, Restauracja 
„Panorama”
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77
61-131 Poznań
+48 61 874 11 00
www.poznan.hotelepark.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja)
62-030 Luboń
+48 61 649 99 88
www.hotelpoznanski.pl
Modra Kuchnia
ul. Adama Mickiewicza 18/2
60-834 Poznań
+48 730 223 387
Pastela Restaurant&Cafe
ul. Zamkowa 4, 61-744 Poznań
+48 61 850 14 90
www.pastela.com.pl
Pierożak Pierogarnia
ul. Półwiejska 10
ul. Wrocławska 23
61-833 Poznań
+48 533 566 534, +48 504 007 200
www.pierozak.eu
Pyra Bar
ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań
+48 61 851 67 62
www.pyrabar.pl
Restauracja „A nóż widelec”
ul. Czechosłowacka 133
61-425 Poznań
+48 61 832 91 78, +48 506 831 265
www.anozwidelec.com
Restauracja Bazar 1838
ul. Ignacego Paderewskiego 7
60-770 Poznań
+48 61 222 68 64, +48 666 050 163
www.bazar1838.pl

Restauracja Catering Adamo
ul. Marii Konopnickiej 30
62-050 Mosina
+48 61 819 17 66, +48 519 727 933
www.restauracja-adamo.pl
Restauracja Delicja
plac Wolności 5, 61-738 Poznań
+48 61 852 11 28, +48 502 350 086
www.delicja.eu
Restauracja „Glamour”
ul. Rynkowa 92
62-081 Przeźmierowo
+48 61 814 15 35, +48 721 294 202
www.glamourhouse.pl
Restauracja „Hacjenda”
ul. Morasko 38, 61-680 Poznań 
+48 61 812 52 78, +48 666 039 424
www.hacjenda.poznan.pl
Restauracja Hyćka
Rynek Śródecki 17, 61-126 Poznań
+48 535 045 035
Restauracja Monidło
ul. Jana Matejki 68
60-772 Poznań
+48 61 866 81 82, +48 501 322 872
www.restauracjamonidlo.pl
Restauracja Pretekst
ul. Fredry 7, 61-809 Poznań
+48 515 749 333
www.restauracjapretekst.pl
Restauracja „Pod Niebieniem”
Stary Rynek 64/65, 61-722 Poznań
+48 604 697 044
www.pod-niebieniem.pl
Restauracja Ratuszowa
Stary Rynek 55, 61-772 Poznań
+48 61 851 05 13, +48 506 079 185
www.ratuszova.pl
Restauracja „Siedem Drzew”
ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice
+48 664 912 316, 537 025 974
www.siedemdrzew.pl
Restauracja TASTE-it
HOT_elarnia
ul. Morenowa 33
62-040 Puszczykowo
+48 61 898 37 80
www.hotelarnia.pl
Rozmaitości
Pławno 17
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 24 70, +48 518 836 060, 
+48 602 668 205
www.rozmaitosci.eu
Vine Bridge
Ostrówek 6, 61-122 Poznań
+48 61 875 09 34
www.vinebridge.pl
Wspólny Stół
Śródka 6, 61-125 Poznań
+48 61 415 27 18
www.wspolnystol.org

Zajazd Rzepicha
Promno Stacja 13
62-007 Biskupice
+48 61 817 75 87
www.zajazdrzepicha.pl
Powiat rawicki
Restauracja „Villa Aurora”
Gołaszyn 28, 63-940 Bojanowo
+48 65 545 77 88, +48 602 33 77 88
www.villaaurora.pl
Powiat szamotulski
Pałac Baborówko
(posiłki dla gości/na zamówienie)
ul. Parkowa 1 
64-500 Szamotuły
tel. +48 600 086 278
www.baborowko.pl
Restauracja Olimpijska
ul. Leśna 15A, 64-510 Wronki
+48 67 254 55 00
www.hotel-olympic.pl
Restauracja „Ratuszowa”
ul. Ratuszowa 2/1, 64-510 Wronki
+48 509 099 512, +48 533 805 505
www.ratuszowa.wronki.pl
Restauracja „Rycerska”
ul. Bolesława Chrobrego 3
64-500 Szamotuły
+48 61 292 00 94
www.rycerska1979.pl
Powiat średzki
Folwark Konny Hermanów
Hermanów 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
+48 61 287 30 15, +48 607 426 664
www.hermanow.pl
Powiat śremski
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Kmiecikówka”
Lubiatówko 43, 63-140 Dolsk
+48 61 282 56 80, +48 608 664 633
www.wypoczynek.prv.pl
Powiat wągrowiecki
Karczma Kołodziej
ul. Poznańska 10
62-085 Skoki
+48 61 812 40 46, +48 500 845 012
www.karczmakolodziej.pl
Restauracja Dobra Truskawka
Nowe 12, 62-100 Wągrowiec
+48 67 343 11 33
www.restauracja.dobratruskaw-
ka.pl
Powiat wolsztyński
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pałac Popowo”
Lipowa 26
64-234 Stare Popowo
+48 65 549 85 75, +48 503 922 151
„Pela & Wacek” Boruja
Boruja 43, 64-232 Tuchorza
+48 502 659 470
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Poznański poradnik savoir-vivre
Powstanie pierwszego polskiego świeckiego 
wiersza „O zachowaniu się przy stole” wiąże 
się z zamkiem w Poznaniu. Autor utworu 
Przecław Słota był na przełomie XIV i XV w. 
burgrabią starosty wielkopolskiego. 
Jako człowiek obyty, a nawet światowy, radzi, 
zaleca, przestrzega: wszystko dotyczy 
dobrych manier przy posiłku. Czy wskazówki 
średniowiecznego eksperta są przeżytkiem?

A refleksja Słoty, że przy suto zastawionym 
stole człowiek zapomina o swoich troskach, 
czyż nie jest ponadczasowa?

Przy stole na bogato
W XIX w., gdy kształtowała się kuchnia 
regionalna, ludność wiejska, robotnicy 
i ubodzy rzemieślnicy jadali skromnie, tanio 
i monotonnie. Najważniejsze było zaspokoje-
nie głodu. Natomiast zamożni mieszkańcy 
Wielkopolski nawet w piątek rozpieszczali 
podniebienia. Oto przykład postnego obiadu 
w zasobnym domu: rosół z ryb, raki nadziewa-
ne, szczupak z chrzanem, risotto, węgorz 
z rożna, grzybek parzony, do tego melon 
i winogrona. To może dać nam pewne 
wyobrażenie o wystawności, ba, ekstrawa-
gancji stołu świątecznego wielkopolskich 
panów.

–  Co zostanie z Poznania po 
wybuchu bomby atomowej?

– Sterta frytek.–  Jak zaczyna się wielkopolska książka kucharska?
– Pożycz jedno jajko i kilo mąki.

Stachu z Wronek do syna: W nagrodę, że byłeś grzeczny, 
pójdziemy do cukierni, żebyś popatrzył sobie na lody.

Pomnik Starego Marycha, 
symbol gwary poznańskiej

fot. Piotr Skórnicki

Panny, na to się trzymajcie,
Małe kęsy przed się krajcie!
Ukrawaj często a mało,
A jedz, byleć się jedno* chciało.

* tylko

Godomy po naszymu
Jeszcze do połowy XX w. gwarą mówiła wieś, 
miejska ulica, porozumiewali się nią robotnicy 
i rzemieślnicy, pełne regionalizmów były też 
wypowiedzi wielu osób wykształconych. 
Dziś gwara jest obiektem zainteresowania 
językoznawców, miłośników regionu, a także 
turystów. Choć jako narzędzie komunikacji 
powoli zanika, żyje drugim życiem w mediach 
i literaturze. 

Pyry z gzikom

Gdy podajom pyry z gzikom,
Aż ze smaki ślyp przymykom.
Jak so wpucne trzy talyrze
I na koniec je wyliże,
Jak so poluzuje pory,
To do drzemki jestem skory.
(Waldemar Wierzba z tomu „W rytmie gwary”)

Z dystansem do samych siebie

województwo
zachodniopomorskie



fot. Piotr Piosik

Szlak Piastowski: na wypad, na weekend, na wakacje

 ponad 600 km historycznej przygody

 około 60 obiektów: 1000-letnie zabytki i multimedialne ekspozycje

 plenerowe wydarzenia od wiosny do późnej jesieni
 inscenizacje, rekonstrukcje, festyny dla całych rodzin
 doskonałe oznakowanie drogowe

 darmowa aplikacja (położenie, aktualności, dostępność)

 urozmaicona oferta gastronomiczno-noclegowa

www.szlakpiastowski.pl


