
Opolskie smaki 
Boże Narodzenie

VisitOpolskie.pl

nr 2



Czerwony barszcz z uszkami jest tradycyjną zupą 
wigilijną, która na Opolszczyznę przywędrowa-
ła wraz z napływem ludności kresowej. Pierwsza 
wzmianka o czerwonym barszczu pochodzi z XVI 
wieku, pisał o nim m.in. Mikołaj Rej w „Żywocie 
człowieka poczciwego”. Przy zapalonej choince, 
z siankiem pod białym obrusem, po podzieleniu się 
opłatkiem i odmówieniu modlitwy, wspólnie zasia-
dano do stołu.  Przy każdym nakryciu leżał jeden 
ząbek czosnku i dopiero po zjedzeniu czosnku, 
symbolu zdrowia, przystępowano do świątecznej 
wieczerzy. Barszcz czerwony z uszkami rozpoczy-
nał wigilijną wieczerzę.

Składniki na ciasto:
• 500 g mąki pszennej

• 60 ml roztopionego masła
• ½ łyżeczki soli

• około 200 ml bardzo ciepłej wody

Przygotowanie ciasta:
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy roztopio-

ne masło oraz sól. Mieszamy i stopniowo doda-
jemy wodę. Wyrabiamy ciasto do momentu, aż 
będzie gładkie i elastyczne. Ciasto przykrywamy 

ściereczką i odstawiamy na około 15 minut.

Składniki na farsz:
• 100 g suszonych grzybów

• 1 cebula
• olej do smażenia

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie farszu:
Grzyby zalewamy wrzątkiem i  odstawiamy na 
noc. Rano gotujemy je w wodzie, którą były za-
lane, przez około 60 minut. Ugotowane grzyby 
odcedzamy i odstawiamy na bok. Na patelni roz-
grzewamy 3  łyżki oleju, cebulę drobno siekamy 
i  podsmażamy na złoty kolor. Cebulę dodajemy 
do grzybów, mieszamy i mielimy w maszynce do 
mielenia mięsa, doprawiamy solą oraz pieprzem.
Na blat oprószony mąką wykładamy ciasto, roz-
wałkowujemy je bardzo cienko. Z  ciasta wykra-
wamy małe okręgi, na środku każdego okręgu 
umieszczamy odrobinę farszu. Ciasto sklejamy 
jak podczas robienia pierogów, a  następnie zle-
piamy powstałe dwa rogi pieroga, tworząc kształt 
uszek. Uszka układamy na ściereczce oprószonej 
mąką i przykrywamy, aby nie wysychały. Gotujemy 
je partiami, wrzucając do wrzącej i osolonej wody. 
Podajemy z barszczem.

BARSZCZ Z USZKAMI 

liczba porcji: 10   czas przygotowania: 90 minut

liczba porcji: 10   czas przygotowania: 90 minut

SZANOWNI PAŃSTWO
Święta Bożego Narodzenia są nierozerwalnie związane z ucztowaniem. W wojewódz-
twie opolskim tradycja wspólnego biesiadowania jest wyjątkowo silna. Mieszkają tutaj 
ludzie od pokoleń związani z regionem opolskim, a także osoby, które przyjechały z in-
nych stron Polski oraz z Kresów Wschodnich. Niejednokrotnie powodem były zawi-
rowania historyczne, zmiany granic oraz bolesne przeżycia czasu II wojny światowej. 
Wiele osób przyjeżdżało na Opolszczyznę w poszukiwaniu nowego domu, pracy i lep-
szego życia. Największą grupę osób napływowych stanowią bez wątpienia repatrianci 
z  Kresów Wschodnich, szczególnie z  okolic Lwowa czy Stanisławowa. Duży wpływ 
na kształtowanie się tradycji nie tylko kulinarnych mieli również Niemcy i Czesi oraz 
mieszkańcy sąsiednich regionów. Przenikanie się kultur, tradycji i zwyczajów sprawiło, 
że dzisiaj województwo opolskie, choć najmniejsze na mapie, jest jednym z najciekaw-
szych etnicznie regionów Polski. Mieszkańcy województwa opolskiego znani są przede 
wszystkim z wyjątkowej gospodarności, szacunku do pracy, serdeczności i gościnności.

Boże Narodzenie, bez względu na region, świętowane jest najczęściej w  rodzinnym 
gronie. Na śląskim wigilijnym stole królują potrawy z makiem, grochem, kapustą i ry-
bami w roli głównej. W dni świąteczne natomiast, kiedy nie obowiązuje już post, na 
obiad serwowane są dania mięsne, a jednym z najbardziej znanych jest rolada wołowa 
z kluskami śląskimi i modrą kapustą. Ten zestaw nie smakuje nigdzie indziej tak bardzo 
jak na Opolszczyźnie.

Wiele świątecznych potraw z  województwa opolskiego zostało wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych. W  niniejszej publikacji znajdziecie Państwo m.in. przepis 
na Makówkę, Śliszki, Siemieniotkę, Opolską roladę wołową, Gołąbki z kaszą gryczaną 
i ziemniakami, Nalewkę orzechową. Prawo do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych 
mają produkty charakteryzujące się tradycyjną, ugruntowaną w czasie (jako najkrót-
szy przyjmuje się okres 25 lat) metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe 
cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Niezwykle 
istotnym jest fakt, iż 27 lipca 2011 r. Kołocz Śląski został wpisany do rejestru Unii 
Europejskiej jako „Chronione oznaczenie geograficzne” (ang. Protected Geographical 
Indication – PGI). „Chronione oznaczenie geograficzne” jest znakiem, który określa 
jakość produktu poprzez zastosowanie geograficznej nazwy miejsca pochodzenia tego 
produktu, którego związek z miejscem wytwarzania musi być wyraźnie utrwalony.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli Państwu odnaleźć i wypróbować tra-
dycyjne przepisy, bardzo charakterystyczne dla regionu opolskiego. Tradycja przygo-
towywania niektórych potraw z biegiem lat zamarła. Wielu z nich nie jesteśmy w sta-
nie spróbować nawet w regionalnych restauracjach. Dlatego chcielibyśmy włączyć się 
w prowadzone działania na rzecz przybliżania regionalnej historii, kultury i tradycji. To 
ważne dla tożsamości nas wszystkich. 

Oddając w  Państwa ręce „Opolskie smaki. Boże Narodzenie” życzymy cudownych 
i smakowitych Świąt Bożego Narodzenia!

Uszka do barszczu

Barszcz

Buraki myjemy, owijamy folią aluminiową, układa-
my na blaszce i pieczemy do miękkości przez około 
1 godzinę, w piekarniku nagrzanym do temperatu-
ry 180°C. Buraki rozwijamy z folii, obieramy i ście-
ramy na tarce o dużych oczkach.
Do wrzącego wywaru z warzyw dodajemy suszo-
ny majeranek, pieprz, ziele angielskie oraz star-
te buraki i  zagotowujemy. Barszcz gotujemy na 
bardzo małym ogniu przez około 4 minuty. Gar-
nek zdejmujemy z ognia, dodajemy sok z cytryny 
i mieszamy.
Barszcz przecedzamy przez sitko. Z przecedzaniem 
najlepiej odczekać jeden dzień, wtedy zupa będzie 
bardziej intensywna. Odcedzony barszcz łączymy 
z wywarem z grzybów, podgrzewamy, nie dopusz-
czając do zagotowania się zupy. Doprawiamy solą 
oraz pieprzem. Podajemy ciepły z wcześniej przy-
gotowanymi uszkami.
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Składniki:
• 25 g suszonych grzybów leśnych

• 2 ząbki czosnku
• 2 liście laurowe
• 4 średnie buraki

• 2 litry wywaru warzywnego
• 1 łyżka majeranku

• 3 ziarenka ziela angielskiego
• 7 ziarenek pieprzu czarnego

• 3 łyżki soku z cytryny
• sól, świeżo zmielony czarny pieprz

Przygotowanie:
Grzyby płuczemy, wkładamy do garnka, zalewa-
my zimną wodą (2 szklanki) i zostawiamy na noc. 
Następnego dnia do grzybów dodajemy liście 
laurowe oraz czosnek i gotujemy je do miękkości 
(przez około 30 minut). Grzyby wraz z wywarem 
odstawiamy.
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W niektórych regionach Polski do dziś jako wigilij-
ną potrawę przygotowuje się zupę grzybową, bez 
której wiele polskich rodzin nie wyobraża sobie 
wieczerzy. Najprawdopodobniej  potrawa ta po-
chodzi z tradycji galicyjskiej, gdzie grzybową jada-
no ze wspólnej misy. Dzięki przenikaniu się kultur 
i  tradycji  ta niezwykle aromatyczna zupa weszła 
na stałe do menu w innych regionach Polski, gdzie 
często podawana jest z makaronem (np. z  łazan-
kami) lub ziemniakami.

Karp był pierwszą rybą w  Europie hodowaną 
w sztucznych stawach zakładanych przy bogatych 
klasztorach. Do Polski trafił w XIII wieku. Tradycje 
hodowli ryb w  województwie opolskim (okolice 
Niemodlina i Tułowic) sięgają XVI wieku, a histo-
ria powstania stawów hodowlanych gospodarstwa 
rybackiego Krogulna w  gminie Pokój sięga dru-
giej połowy XVIII wieku. Zupa rybna, przeważnie 
z rybich głów, uważana jest za jedną z najbardziej 
tradycyjnych śląskich potraw wigilijnych. Tradycja 
serwowania zupy rybnej istnieje również w Wiel-
kopolsce i na Pomorzu.

Składniki:
• 25 g suszonych grzybów
• 1 marchewka
• 1 mały seler
• 1 pietruszka
• 1 por
• 1 ½ l wody
• 1 łyżka śmietany
• 1 łyżka masła
• makaron
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Grzyby myjemy i moczymy w wodzie przez kilka 
godzin. W  garnku zagotowujemy wodę, doda-
jemy grzyby wraz z wodą, w której się moczyły. 
Gdy grzyby zmiękną, dodajemy pokrojoną włosz-
czyznę i gotujemy ok. 30 minut. Zupę przecedza-
my, kapelusze grzybów kroimy w drobne paseczki 
i dodajemy do zupy. Na końcu dodajemy śmietanę 
i masło. Podajemy z makaronem.

Składniki:
• 2 l wody

• 2 kawałki ryby  
(mogą być również rybie głowy)

• 1 mały seler
• 1 pietruszka

• 1 marchewka
• 1 por

• 1 łyżka mąki
• 1 łyżka masła

• sól, pieprz

Przygotowanie:
Warzywa oraz rybę myjemy. Jeśli ryba nie zosta-
ła wcześniej wyfiletowana, oczyszczamy ją z ości. 
Wszystkie składniki wkładamy do garnka, zale-
wamy wodą i  doprowadzamy do wrzenia. Kiedy 
warzywa będą miękkie, przecedzamy zupę przez 
sitko. Z  masła i  mąki przygotowujemy zasmażkę 
i dodajemy ją do zupy. Ponownie doprowadzamy 
do wrzenia i doprawiamy do smaku solą oraz pie-
przem. Zupę rybną można podać z grzankami.

ZUPA GRZYBOWA ZUPA RYBNA 
liczba porcji: 6   czas przygotowania: 60 minut  
            plus 12 godzin na moczenie grzybów
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liczba porcji: 6   czas przygotowania: 60 minut
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Zupa grochowa jest jedną z najbardziej popular-
nych zup przygotowywanych w śląskich domach.  
Często jest również zwana „zupą grochową z wie-
kową tradycją”. Wigilijna zupa grochowa różni się 
od tradycyjnej grochówki tym, że gotowana jest 
tylko na wywarze jarzynowym. Obok barszczu 
czerwonego, zupy grzybowej i rybnej, wymienia-
na jest jako jedno z głównych dań wigilijnych na 
Śląsku Opolskim. 

Okolice Niemodlina to kraina stawów, trzcin, 
ptaków i  wielu gatunków chronionej roślinno-
ści. Niewątpliwie miejsce unikatowe, gdzie naj-
ważniejszą rybą w  odłowach pozostaje do dnia 
dzisiejszego karp. Przez wielu uznawany za rybę 
tłustą  karp ma zdecydowanie więcej zalet niż 
wad. Mięso karpia jest lekkostrawne, stanowi 
źródło łatwo przyswajalnego białka, nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych i  wielu witamin. To 
właśnie karp doczekał się własnego przepisu. Jest 
on specjalnością wielu okolicznych restauracji 
przez cały rok kalendarzowy.

Składniki:
• 2 l wody
• 500 g łuskanego grochu
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• 1 mały seler
• 1 cebula
• 2–3 ziemniaki
• 2 łyżki masła
• 1 łyżka mąki
• sól, pieprz
• majeranek

Przygotowanie:
Jarzyny oczyszczamy i myjemy. W garnku z wodą 
umieszczamy marchew, pietruszkę, seler, groch 
(jeśli groch nie jest łuskany, należy go wcześniej 
moczyć od 8 do 12 godzin), pokrojone w kostkę 
ziemniaki. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy, 
aż wszystkie warzywa będą miękkie. Dodajemy 
zeszkloną na jednej łyżce masła cebulę, dopra-
wiamy zupę solą, pieprzem oraz majerankiem. 
Z pozostałego masła oraz mąki robimy zasmażkę, 
dodajemy do zupy i gotujemy razem kilka minut.

Składniki:
• 1 ½  do 2 kg karpia

• sucha marynata: sól, pieprz, kolendra
• 1 marchewka

• 1 mały seler
• 1 pietruszka

• por (sezonowo cukinia, papryka)
• 1 łyżka oleju

Przygotowanie:
Karpia myjemy pod bieżącą wodą, osuszamy 
i skrobiemy z łusek (od ogona w stronę głowy). Po 
dokładnym oskrobaniu karpia, ponownie go myje-
my pod bieżącą wodą. Następnie nacinamy rybę 
płytko pod brzuchem, uważając, by nie przeciąć 
wnętrzności – przecięcie pęcherza żółciowego spo-
woduje, że mięso zrobi się gorzkie. Wnętrzności 
usuwamy w całości. Z karpia należy usunąć rów-
nież skrzela. Po wypatroszeniu karpia jeszcze raz 
go płuczemy, a  następnie osuszamy papierowym 
ręcznikiem i kroimy karpia w dzwonka. 
Przyprawy rozgniatamy w moździerzu, a następnie 
nacieramy nimi każde dzwonko ryby. Odstawiamy 
do lodówki na ok. 6–8 godzin. Warzywa kroimy 
w talarki, podsmażamy na oleju. Osobno podsma-
żamy pokrojonego również w  talarki pora. Przy-
gotowane składniki przekładamy do naczynia ża-
roodpornego. Na dnie układamy połowę warzyw, 
następnie rybę oraz pozostałe warzywa. Pieczemy 
ok. 30–35 minut w temperaturze 180°C. Podaje-
my z pieczywem lub ziemniakami.

WIGILIJNA ZUPA  
GROCHOWA

KARP PO  
NIEMODLIŃSKU 
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liczba porcji: 6   czas przygotowania: 60 minut liczba porcji: 4   czas przygotowania: 8 godzin w marynacie 
plus 55 minut przygotowania
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Karp po Śląsku z sosem z piernika to danie znane 
również w  tradycji kresowej jako karp w  szarym 
sosie. Charakterystycznym składnikiem sosu jest 
piernik oraz alkohol (wino lub piwo) i rodzynki. 
Kiedyś podstawą sosu była świeża krew z karpia, 
która po zmieszaniu z octem i czerwonym winem 
stanowiła uzupełnienie smażonej ryby. Współcze-
śnie sos szary przygotowywany jest bez użycia 
krwi, która zastąpiona została czerwonym wytraw-
nym winem, a w niektórych regionach (w tym na 
Śląsku) jasnym piwem.

Składniki:
• ok. 1 kg karpia
• 2 cebule
• 4 marchewki
• 2 pietruszki
• 1 mały seler
• 1 płaska łyżeczka tymianku
• 2 liście laurowe
• 3 szklanki jasnego piwa
• 3 łyżki czerstwego piernika
• 3–4 łyżki rodzynek
• sól, cukier
• ocet winny

Przygotowanie:
Karpia myjemy pod bieżącą wodą, osuszamy 
i skrobiemy z łusek (od ogona w stronę głowy). Po 
dokładnym oskrobaniu karpia, ponownie go myje-
my pod bieżącą wodą. Następnie nacinamy rybę 
płytko pod brzuchem, uważając, by nie przeciąć 
wnętrzności – przecięcie pęcherza żółciowego spo-
woduje, że mięso zrobi się gorzkie. Wnętrzności 
usuwamy w całości. Z karpia należy usunąć rów-
nież skrzela. Po wypatroszeniu karpia jeszcze raz 
go płuczemy, a  następnie osuszamy papierowym 
ręcznikiem i kroimy karpia w dzwonka. 
Jarzyny oczyszczamy i obieramy. Układamy w ron-
dlu, dodajemy przyprawy, zalewamy piwem i  ½ 
litra wody. Gotujemy ok. 30 minut, pod koniec go-
towania dodajemy pokruszony piernik i gotujemy 
jeszcze przez kilka minut. Wyjmujemy marchew 
i  pietruszkę, a  resztę jarzyn przecieramy przez 
sito. Doprawiamy do smaku solą, cukrem i octem 
winnym. Do sosu dodajemy rodzynki i całość mie-
szamy. Dzwonka karpia wkładamy do gorącego 
sosu i gotujemy na małym ogniu, aż ryba będzie 
miękka. Karpia następnie wyjmujemy, układamy 
na półmisku i zalewamy sosem. Podajemy z ziem-
niakami.

KARP PO ŚLĄSKU 
Z SOSEM Z PIERNIKA

RY
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liczba porcji: 4   czas przygotowania: 60 minut 

Harynki w cebulowej zołzie to kawałki słonego śle-
dzia pod pierzynką cebulowego sosu z  dodatkiem 
śmietany. Są potrawą postną i tanią. Zazwyczaj po-
dawane są na obiad w okresie postu lub adwentu 
z  dodatkiem ziemniaków w mundurkach. Tradycja 
mówi, że harynki były najtańszą i  codzienną  po-
trawą spożywaną przez ubogich robotników sezo-
nowych, których zarobki były tak niskie, że  czasa-
mi mawiano: „Nie zarobis na słónego harynka!”. 
Po II wojnie światowej czasami jeden śledź musiał 
wystarczyć dla całej rodziny. Wieszało się go wte-
dy nad stołem, na którym stała miska z ziemniaka-
mi i cebulą. Każdy z domowników najpierw dotykał 
łyżką harynka, a dopiero potem nabierał ziemniaki. 
Harynki w cebulowej zołzie zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych.

Składniki:
• 500 g solonych śledzi

• 3 cebule
• 200 ml śmietany 18%

• ½ szklanki mleka
• sól, pieprz

• 3–4 ziarna ziela angielskiego 
• 2 liście laurowe 

Przygotowanie:
Śledzie myjemy, moczymy i  osuszamy. Kroimy 
na płaty o wymiarach 5 x 5 cm.  Cebulę kroimy 
w  cienkie piórka i  parzymy wrzącą wodą, odsą-
czamy na sitku. Śmietanę łączymy z mlekiem, do-
dajemy liście laurowe, ziarna ziela angielskiego, 
doprawiamy solą i  pieprzem. Śledzie zalewamy 
śmietaną, dodajemy sparzoną cebulę i razem mie-
szamy. Podajemy z ziemniakami.

HARYNKI  
W CEBULOWEJ ZOŁZIE

liczba porcji: 6   czas przygotowania: 15 minut  
przygotowania plus moczenie śledzi  

w zależności od stopnia zasolenia 
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Śląska tradycja mówi, że obiad ma być syty 
i smaczny. Na Śląsku Opolskim rolada z kluskami 
i modrą kapustą najczęściej serwowana jest w nie-
dzielę i dni świąteczne, a przede wszystkim z oka-
zji ważnych rodzinnych uroczystości np. ślubu 
czy chrzcin. Przygotowanie bardzo dobrej rolady 
wołowej wymaga uwagi i sporego doświadczenia. 
Tradycyjną roladę śląską nadziewa się  wędzonym 
boczkiem, cebulą i  kiszonym ogórkiem. Opolska 
rolada wołowa z kluskami śląskimi i modrą kapu-
stą  została wpisana na Listę Produktów Tradycyj-
nych.

Składniki:
• 4 plastry mięsa wołowego  

(najlepiej zrazowego z udźca)
• 200 g boczku surowego wędzonego

• 2 duże ogórki kiszone
• 1 duża cebula

• musztarda sarepska
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Pokrojone na plastry mięso wołowe rozklepuje-
my tak, jak na schabowe. Każdy płat smarujemy 
od wewnątrz musztardą, delikatnie solimy i posy-
pujemy pieprzem. Ogórki kroimy w słupki, cebu-
lę w drobną kostkę. Boczek kroimy na plastry. Na 
środku każdego płata układamy plasterek boczku, 
słupki ogórka i cebulę, zawijamy roladę, spinamy 
szpilkami bądź zawiązujemy nitką. Tak przygoto-
wane rolady kładziemy na patelnię z  rozgrzanym 
tłuszczem, obsmażamy dokładnie z każdej strony, 
następnie podlewamy wodą. Dusimy na małym 
ogniu przez ok. 2 godziny, od czasu do czasu od-
wracając rolady. Dzięki długiemu i  wolnemu du-
szeniu, rolady będą miękkie. Powstały sos zagęsz-
czamy mąką.

OPOLSKA  
ROLADA WOŁOWA 
Z KLUSKAMI ŚLĄSKIMI 

I MODRĄ KAPUSTĄ 

Kluski gotujemy partiami we wrzącej, osolonej 
wodzie – około 5 minut, do momentu wypłynięcia 
na powierzchnię. Ugotowane wyjmujemy łyżką 
cedzakową i układamy na półmisku.

Rolada wołowa

Kluski śląskie

Kapusta czerwona
Składniki:

• ok. 1 kg ugotowanych ziemniaków
• mąka ziemniaczana

• 1 jajko
• szczypta soli

• ewentualnie 1 łyżka masła

Przygotowanie:
Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie. Ugotowa-
ne i  jeszcze ciepłe przeciskamy przez praskę. Mie-
szamy z  łyżką masła. Warto zadbać, by masa była 
gładka i bez grudek. Ziemniaki uklepujemy w na-
czyniu i całość dzielimy nożem na 4 równe części. 
Wyciągamy jedną i w to miejsce wsypujemy mąkę 
ziemniaczaną. Ilość mąki ziemniaczanej powinna 
być równa z pustym miejscem w misce. Do miski 
wkładamy z  powrotem wyciągniętą uprzednio ¼ 
masy ziemniaczanej, dodajemy jajko i szczyptę soli. 
Wyrabiamy na gładką masę. Formujemy małe okrą-
głe kluski wielkości orzecha włoskiego, na środku 
każdej robimy palcem delikatne wgłębienie.

Składniki:
• 1 główka czerwonej kapusty
• 1 duża cebula
• 1 łyżka octu
• 100 g wędzonego boczku
• 1 łyżka smalcu
• 3–4 ziarenka ziela angielskiego
• 1 liść laurowy
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Kapustę myjemy i szatkujemy. Boczek i cebulę kro-
imy w kostkę, podsmażamy na smalcu. Posiekaną 
kapustę dusimy w jednej szklance osolonej wody. 
Odcedzamy, dodajemy do niej liść laurowy, zie-
le angielskie, podsmażony boczek i  cebulkę oraz 
łyżkę octu. Razem dusimy jeszcze ok. 10 minut. 
Podajemy na ciepło.
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liczba porcji: 6–8   czas przygotowania: 60 minut 

liczba porcji: 6–8   czas przygotowania: 60 minut 

liczba porcji: 6–8   czas przygotowania: 40 minut 

Ryby, które obecnie są jednym z najważniejszych 
dań wigilijnych, pojawiły się na stołach o  wiele 
później niż tradycyjne potrawy z grzybów, warzyw 
czy zbóż. Początkowo jadano je podczas wigilii tyl-
ko na dworach i w bogatych klasztorach, z czasem 
weszły na stałe w tradycyjne menu wigilijne w ca-
łej Polsce.

Składniki:
• 6 płatów matiasów  
(lekko solonych filetów śledziowych)
• 3 ogórki kiszone
• 1 pęczek szczypiorku
• 3 średnie, ugotowane  ziemniaki
• 3–4  łyżki czerwonej fasoli z puszki
• 5 łyżek majonezu  
(można wymieszać ze śmietaną lub jogurtem)
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Śledzie moczymy w wodzie, aby pozbyć się nad-
miaru soli, następnie kroimy w paski i umieszcza-
my w miseczce. Ogórki kiszone i ziemniaki kroimy 
w kostkę i dodajemy do śledzi.  Następnie doda-
jemy odsączoną fasolę, pokrojony szczypiorek 
i  majonez. Składniki delikatnie mieszamy i  pozo-
stawiamy sałatkę na kilka godzin w lodówce. Do-
prawiamy do smaku solą i pieprzem. 

SAŁATKA  
ŚLEDZIOWA 
liczba porcji: 4   czas przygotowania: 45 minut plus moczenie  
            śledzi w zależności od stopnia zasolenia
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Śląskie niebo, zwane również śląskim rajem lub 
śląskim przysmakiem, jest potrawą mięsną  przy-
gotowywaną na świąteczne okazje. Głównym 
składnikiem jest wieprzowina z sosem z suszonych 
owoców, podawana z  kluskami gotowanymi na 
parze. Tradycja mówi, że kiedyś ta potrawa była 
podawana jako rekompensata za nieodpłatną pra-
cę podczas  skubania pierza  i  pracy przy kądzieli. 
Danie „Śląskie niebo” znajduje się na Liście Pro-
duktów Tradycyjnych.

Składniki:
• 80 dag mięsa wieprzowego peklowanego 

(schabu lub szynki)
• 250-300 g suszonych owoców  

(śliwek, moreli, jabłek)
• 2 łyżki masła
• ok. 1½ łyżki mąki
• sok z cytryny
• sól, pieprz
• szczypta cukru

Przygotowanie:
Suszone owoce zalewamy dwoma szklankami cie-
płej wody i odstawiamy na noc. Mięso zalewamy 
litrem wody i gotujemy przez godzinę. Dodajemy 
namoczone suszone owoce wraz z wodą z mocze-
nia i  kontynuujemy gotowanie, aż mięso będzie 
miękkie. Następnie odcedzamy, ale wywar zacho-
wujemy. Przygotowujemy zasmażkę. W rondelku 
topimy masło i  dodajemy mąkę rozprowadzoną 
w 2-3 łyżkach wywaru. Smażymy na złoty kolor. 
Dodajemy do reszty wywaru wraz z owocami i do-
prowadzamy do wrzenia. Przyprawiamy cukrem, 
sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Sosem polewa-
my mięso. Podajemy z  kluskami gotowanymi na 
parze.

Kluski na parze:

Składniki:
• 100 ml mleka
• 20 g świeżych drożdży
• ½ łyżeczki cukru
• 250 g mąki pszennej
• 1 jajko
• szczypta soli

Przygotowanie:
Z mleka, drożdży, cukru oraz niewielkiej ilości mąki 
przygotowujemy rozczyn i odstawiamy na kilkana-
ście minut w ciepłe miejsce. Do miski lub na stol-
nicę wysypujemy mąkę, wbijamy jajko i dodajemy 
rozczyn oraz szczyptę soli. Wyrabiamy ciasto ręką 
tak długo, aż będzie odrywać się od brzegów mi-
ski. Odstawiamy miskę z ciastem (przykrytą ście-
reczką) do wyrośnięcia na ok. 30–40 minut. 
Po tym czasie urywamy niewielkie ilości ciasta i for-
mujemy z nich w miarę kształtne kule. Gdy kluski 
zaczną rosnąć, gotujemy je na parze w specjalnym 
naczyniu lub układając je na płóciennej ściereczce 
zawiązanej na garnku z wrzącą wodą. Kluski ukła-
damy tak, aby było między nimi kilka centymetrów 
przerwy. Nakrywamy przykrywką lub metalową 
miską i gotujemy na parze ok. 10–15 minut (w za-
leżności od wielkości klusek). 

ŚLĄSKIE NIEBO 
Mięso:
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liczba porcji: 6   czas przygotowania: 40 minut 

liczba porcji: 6   czas przygotowania: 40 minut 
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Mak, według ludowych wierzeń, zjedzony podczas 
kolacji wigilijnej miał zapewniać szczęście, a mło-
dym dziewczynom, które ucierały mak do ciast, 
miał gwarantować rychłe zamążpójście. Mak sta-
nowił również symbol płodności. Obecnie strucla 
z makiem gości na stole w niemal każdym polskim 
domu. Najczęściej przygotowywana jest z  ciasta 
drożdżowego lub krucho-drożdżowego.

Składniki na ciasto:
• 150 g mąki pszennej
• 60 ml letniego mleka

• 50 g roztopionego i wystudzonego masła
• 2 żółtka

• 15 g świeżych drożdży
• 2 łyżki cukru
• szczypta soli

• ½ łyżeczki spirytusu

Przygotowanie:
Z drożdży, mleka, jednej łyżki mąki i cukru przygo-
towujemy rozczyn. Gdy będzie gotowy, mieszamy 
go z  resztą mąki. Dodajemy pozostałe składniki 
(poza masłem) i wyrabiamy ciasto, masło dodając 
na końcu. Z dobrze wyrobionego ciasta formuje-
my kulę, przykrywamy ściereczką i pozostawiamy 
na 1–1 ½ godziny do podwojenia objętości.

Składniki na masę makową:  
• 170 g maku
• 60 g cukru

• 30 g rodzynek
• 20 g orzechów włoskich, posiekanych

• 1 duża łyżka miodu
• 1 łyżeczka ekstraktu lub olejku migdałowego

• ½ łyżeczki cynamonu
• ½ łyżki masła

• 2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
• 2 białka

Przygotowanie:
Mak zalewamy wrzątkiem 1:1 i gotujemy przez 20 
minut. Odstawiamy do wystygnięcia, odsączamy 
ewentualny nadmiar wody, następnie dwukrot-
nie mielimy. Białka ubijamy na sztywną pianę. 
Mak mieszamy ze wszystkimi składnikami, na koń-
cu delikatnie dodajemy białka.
Ciasto drożdżowe rozwałkowujemy na kwadrat 
ok. 3 cm grubości. Następnie nakładamy masę 
makową, zostawiając po 2 cm odległości od brze-
gów. Zwijamy całość jak roladę, podwijając końce 
pod siebie. Roladę przekładamy na wysmarowany 
olejem papier do pieczenia i  zawijamy nim dwu-
krotnie roladę, pozostawiając 1 cm luzu między 
ciastem a  papierem. Odstawiamy na 15 minut 
do wyrośnięcia. Struclę pieczemy zawiniętą w pa-
pier przez ok. 40 minut, w piekarniku nagrzanym 
do 190°C. Ciasto możemy udekorować lukrem.

STRUCLA Z MAKIEM
liczba porcji: 10–12   czas przygotowania: 140 minut 
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Piernik znany jest w całej Polsce i silnie kojarzony 
ze Świętami Bożego Narodzenia. W Polsce piernik 
początkowo występował pod nazwą miodownik, 
będący ciastem chlebowym,  przygotowywanym 
na bazie mąki i miodu, które przez lata dojrzewa-
ło w piwnicach. Tradycja mówi, że istniał zwyczaj 
przygotowywania ciasta piernikowego w dniu na-
rodzin córki, a pieczenia piernika dopiero w dniu 
jej zamążpójścia. W Polsce swego czasu popularne 
było powiedzenie: „Kto nie pija gorzałki i od niej 
umyka, ten słodkiego niegodzien kosztować pier-
nika”. Wynika z  tego, że kiedyś piernik stanowił 
zagryzkę dla mężczyzn do wódki, dziś pozostaje 
aromatycznym ciastem, kojarzonym z tradycją bo-
żonarodzeniową.

Składniki:
(na blachę o wymiarach 14 x 24 cm)

• 125 g masła
• 1 szklanka brązowego cukru

• 2 łyżki miodu
• 2 łyżki powideł śliwkowych

• 4 łyżeczki przyprawy do pierników
• 1 łyżeczka cynamonu

• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 2 łyżki kawy zbożowej

• 250 ml mleka
• 2 jajka

• 300 g mąki pszennej

Do przełożenia:
• 5 łyżek powideł śliwkowych

Polewa:
• 80 ml śmietanki kremówki 36%

• 50 g mlecznej czekolady
• 50 g gorzkiej czekolady

• 2 łyżki powideł śliwkowych

Dodatkowo:
• 2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej
• 6 szt. drobno posiekanych suszonych śliwek

Przygotowanie:
W garnku roztapiamy masło razem z cukrem. Do-
dajemy miód, powidła, przyprawę do pierników 
i cynamon. Podgrzewamy przez minutę, cały czas 
mieszając. Zdejmujemy garnek z ognia i dodaje-
my sodę, kawę zbożową, mleko oraz roztrzepane 
jajka. Wszystko energicznie mieszamy. Cały czas 
mieszając, dodajemy stopniowo mąkę (najlepiej 
przesiewając ją przez sitko).
Piekarnik nagrzewamy do temperatury 175°C. 
Formę smarujemy masłem i  posypujemy mąką. 
Strzepujemy nadmiar mąki.
Masę wlewamy do formy i wstawiamy do piekar-
nika. Pieczemy przez około 50 minut (do tzw. su-
chego patyczka). Piernik wyjmujemy z piekarnika 
i studzimy. Po całkowitym ostudzeniu przekrajamy 
piernik na pół i smarujemy powidłami. Przełożony 
piernik polewamy polewą, którą przygotowujemy 
jeszcze w trakcie pieczenia ciasta.

Polewa:
W  garnku zagotowujemy śmietanę kremówkę, 
dodajemy połamaną czekoladę oraz powidła. Ca-
łość mieszamy do momentu połączenia się skład-
ników. Studzimy polewę, a następnie smarujemy 
nią piernik, górę posypując skórką pomarańczową 
i suszonymi śliwkami.

PIERNIK ŚWIĄTECZNY 
Z MARMOLADĄ 
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liczba porcji: 10   czas przygotowania: 80 minut 

Pierwsze przepisy na keks pochodzą z  czasów 
rzymskich. Przyrządzano wówczas placek zwany 
„satura”, który stanowił mieszankę papki jęcz-
miennej, rodzynek, nasion pinii i granatów z do-
datkiem miodu i  wina. Kilkaset lat temu dostęp-
ność nowych produktów (np. imbiru, cynamonu, 
gałki muszkatołowej, migdałów, pomarańczy) po-
zwoliła niemieckim piekarzom na opracowanie no-
wego rodzaju ciasta. Keks jest popularnym ciastem 
świątecznym na Śląsku Opolskim, znanym również 
w całej Europie.

Składniki:
(wszystkie składniki powinny być  
w temperaturze pokojowej)
• 250 g mąki pszennej
• 180 g cukru
• 5 jajek
• 250 g miękkiego masła
• ½ łyżeczki sody oczyszczonej
• 1 łyżka mleka
• 300 g bakalii  
(rodzynki, orzechy, suszone figi,  
daktyle, kandyzowana skórka  
pomarańczowa i cytrynowa)

Lukier:   
• ½  szklanki cukru pudru
• ok. 2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy. Bakalie kroimy na niezbyt 
małe kawałki i mieszamy z 2 łyżkami mąki.
Białka oddzielamy od żółtek. Sodę mieszamy 
z  mlekiem. Masło ucieramy z  cukrem na jasną 
i  puszystą masę. Do masy dodajemy kolejno po 
jednym żółtku, cały czas miksując. Wyłączamy 
mikser i  dodajemy stopniowo mąkę, mieszając 
szpatułką, a  następnie dodajemy do masy ubite 
białka, cały czas mieszając delikatnie szpatułką. Na 
koniec dodajemy sodę z mlekiem i bakalie. Podłuż-
ną foremkę na ciasto (długość 30 cm) smarujemy 
niewielką ilością masła i  posypujemy bułką tartą. 
Do tak przygotowanej keksówki wlewamy ciasto 
(do wysokości ¾ formy) i pieczemy w piekarniku 
nagrzanym do 180°C przez około 60 minut (do 
tzw. suchego patyczka). Upieczony i przestygnięty 
keks dekorujemy  lukrem, który przygotowujemy 
mieszając cukier puder z sokiem z cytryny i posy-
pujemy bakaliami.

KEKS
liczba porcji: 8–10   czas przygotowania: 90 minut 
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Istnieje wiele różnych przepisów na pierniczki. 
I choć jedni twierdzą, że wywodzą się one z Ho-
landii, inni że wymyślili je kupcy jako towar eks-
portowy, nie można im odmówić specyficznego 
i  wyjątkowego smaku. Ponoć uwielbiał je sam 
Fryderyk Chopin. Przepisy na pierniczki różnią się 
między sobą proporcjami w składnikach, ale w wy-
rabianym cieście zabraknąć nie może miodu oraz 
przypraw korzennych. Najlepiej pierniki smakują 
po „leżakowaniu”, czyli po upływie 2–3 tygodni 
od upieczenia.

Piernik był kiedyś towarem eksportowym, a jedna 
z legend mówi, że przepisy zostały tak pomyślane, 
aby pierniki mogły przetrwać długie podróże lądo-
we. Inna legenda głosi, że pewien czeladnik przez 
pomyłkę dodał do ciasta nieco przypraw korzen-
nych i przypadkowo wymyślił jedyny w swoim ro-
dzaju wypiek, który dzięki długiej przydatności do 
spożycia służył niegdyś jako pokarm dla wojska. 
Z pewnością zawartość miodu oraz ostrych przy-
praw korzennych pomagała leczyć różne choroby, 
np. niestrawność, przeziębienia. Obecnie pier-
nik przechowywany w  odpowiednich warunkach 
może pozostać zdatny do spożycia nawet kilka 
miesięcy.

Składniki:
• 140 g cukru pudru
• 60 g masła
• 90 g miodu, najlepiej ciemnego  

(gryczany lub spadziowy)
• 2 jajka
• 2 łyżeczki przyprawy do pierników
• 400 g mąki pszennej
• 1 ½  łyżki kakao
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• opcjonalnie na glazurę 1 jajko i 1 łyżka mleka

Przygotowanie:
Cukier puder, masło, miód, jajka i  przyprawę do 
pierników podgrzewamy nad parą wodną (mi-
skę ustawiamy na garnku z  gotującą się wodą), 
aż będzie ciepła (około 50°C), uważając, żeby się 
nie ścięła. Tak przygotowaną masę studzimy przez 
kilka minut, a następnie powoli dosypujemy mie-
szankę mąki, kakao i  sody. Najpierw mieszamy 
składniki łyżką, a później dobrze wyrabiamy ciasto 
ręką, zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 
24 godziny.
Wyciągamy ciasto z  lodówki, rozwałkowujemy 
na około 2–3 mm, wykrawamy dowolne kształ-
ty, układamy na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 
170°C przez około 12 minut. Pierniczki studzimy, 
smarujemy rozbełtanym jajkiem z dodatkiem mle-
ka i wkładamy ponownie do piekarnika ustawio-
nego na 70°C, na około 10 minut. Przestudzone 
pierniczki przechowujemy w  metalowych pudeł-
kach przez 2–3 tygodnie.

Składniki:
(na tortownicę o średnicy 22 cm)

• 160 ml ciemnego karmelowego piwa
• 260 g mąki pszennej

• 2 łyżki kakao
• 1 i ¼ łyżeczki sody oczyszczonej

• 2 i ¼ łyżeczki imbiru
• ¼ łyżeczki białego pieprzu

• 1 łyżeczka cynamonu
• 2 jajka

• 130 g cukru
• 160 ml miodu

• 180 ml oleju

Przygotowanie:
Piwo wlewamy do garnka, zagotowujemy, zdej-
mujemy z kuchenki. W misce mieszamy mąkę, ka-
kao, sodę, imbir, pieprz i cynamon.
W drugiej misce ubijamy na gładką masą całe jaj-
ka, cukier, miód oraz olej. Do miski z jajkami i cu-
krem wsypujemy suche składniki oraz wlewamy 
piwo. Całość miksujemy jedynie do połączenia się 
składników. Tortownicę wykładamy papierem do 
pieczenia. Ciasto przelewamy do formy. Piekarnik 
nagrzewamy do temperatury 175°C i  pieczemy 
piernik przez około 60 minut (do tzw. suchego pa-
tyczka). Studzimy i przygotowujemy polewę.

Polewa:
• 80 ml śmietanki kremówki 36%

• 50 g mlecznej czekolady
• 50 g gorzkiej czekolady

Przygotowanie:
W  garnku zagotowujemy śmietanę kremówkę, 
dodajemy połamaną czekoladę i mieszamy do cał-
kowitego rozpuszczenia. Polewę studzimy,  a na-
stępnie smarujemy nią górę piernika.

PIERNIKI MIODOWE PIERNIK NA PIWIE
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liczba porcji: 25–30   czas przygotowania: 90 minut  
   plus chłodzenie ciasta 24 godziny 

liczba porcji: 10   czas przygotowania: 90 minut 
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Miodownik, poza makowcami i  piernikami, jest 
najczęściej pieczonym ciastem na Boże Narodze-
nie. Miodowniki najczęściej kojarzone są z tradycją 
kulinarną Lubelszczyzny, która dzięki warunkom 
sprzyjającym pszczelarstwu, obfituje w różnorod-
ne gatunki miodów. Ciasta miodowe goszczą dziś 
na większości polskich stołów w  okresie Bożego 
Narodzenia, a w zależności od upodobań gospo-
dyni i  domowników, przekładany jest powidłami 
śliwkowymi, masą grysikową lub kajmakiem z do-
datkiem orzechów.  

Kołocz jest tradycyjnym ciastem śląskim i  wystę-
puje z nadzieniem (serowym, makowym lub jabł-
kowym) lub bez nadzienia. Całości dopełnia złoci-
sta i  chrupiąca posypka. Kołocz jest tradycyjnym 
ciastem obrzędowym, co oznacza, że nie może 
go zabraknąć na najważniejszych uroczystościach 
rodzinnych. Najbardziej znanym zwyczajem jest 
obdarowywanie kołoczem rodziny i  znajomych 
przez narzeczonych w przededniu ślubu. Legenda 
głosi, że w powiecie grodkowskim, idąc z Chocie-
borza w kierunku na Kamiennik, skrzaty ze znanej 
w  okolicy „góry skrzatów” miały obdarować ko-
łoczem parobka, który ich o to wcześniej poprosił. 
Śląski kołocz ma kształt prostokątny, choć nazwa 
wskazuje, że ciasto powinno być okrągłe. Powo-
dem było prozaiczne wprowadzenie w XIX wieku 
kuchenek, w których bardziej praktyczne okazało 
się pieczenie kołocza na blachach prostokątnych. 
Od 27 lipca 2011 r. Kołocz Śląski / Kołacz Śląski 
został wpisany do rejestru „Chronionych oznaczeń 
geograficznych” (ChOG). Oznacza to, że nazwa 
„Kołocz Śląski” może być wykorzystywana wyłącz-
nie do znakowania produktu spełniającego wyma-
gania specyfikacji i  wytwarzanego przez produ-
centów, którzy są zrzeszeni w Konsorcjum Kołocza 
Śląskiego na terenie województwa opolskiego oraz 
w niektórych miastach i powiatach województwa 
śląskiego.

Składniki:
(na blachę 26 x 38 cm)
• 500 g mąki pszennej
• 1 szklanka cukru (szklanka 250 ml)
• 150 g miękkiego masła lub margaryny
• 2 jajka
• 2 łyżeczki miodu np. gryczanego  

lub spadziowego
• 1 ½ łyżeczki sody oczyszczonej

Przygotowanie:
Składniki umieszczamy na blacie lub w misce i za-
gniatamy. Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Dzieli-
my  ciasto na dwie części, każdą z części pieczemy 
na blasze po około 15 minut. Odkładamy do wy-
stygnięcia.

Masa grysikowa:
• 500 ml mleka
• 6 łyżek grysiku
• 150 g cukru
• 1 żółtko
• 200 g masła
• kilka kropel aromatu rumowego
 
Przygotowanie:
Gotujemy grysik na mleku, wkładamy do miseczki 
i przykrywamy folią spożywczą, tak aby dotykała 
jego powierzchni, odstawiamy do wystygnięcia.
Masło, cukier i żółtko ucieramy razem, a następnie 
dodajemy przestygnięty grysik oraz olejek rumo-
wy. Krem rozsmarowujemy na jednym blacie cia-
sta, przykrywamy drugim blatem, ciasto posypu-
jemy cukrem pudrem i wkładamy na kilka godzin 
do lodówki.

Posypka:
Składniki:

• 400 g mąki
• 200 g masła
• 200 g cukru

• 1 jajko
• kilka kropel aromatu waniliowego 

Przygotowanie:
Masło, cukier, jajko i ekstrakt waniliowy ucieramy. 
Dodajemy mąkę i wyrabiamy ciasto, aż będzie jed-
nolite. Odstawiamy do lodówki na 20 minut.

Ciasto drożdżowe:
Składniki na rozczyn:

• 50 g drożdży
• 100 ml mleka
• 2 łyżki masła
• 2 łyżki oleju
• 2 łyżki mąki

• 2 łyżki cukru
• szczypta soli

Przygotowanie rozczynu:
W ciepłym mleku rozpuszczamy drożdże, dodaje-
my stopione masło, olej, cukier oraz szczyptę soli. 
Dokładnie mieszamy, przykrywamy bawełnianą 
ściereczką i odstawiamy na ok. 15 minut w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia.

Składniki na ciasto:
• 400 g mąki

• 2 jajka

Przygotowanie ciasta:
W misce roztrzepujemy jajka za pomocą widelca, 
dodajemy mąkę, a następnie wyrośnięty rozczyn. 
Całość dokładnie wyrabiamy, aż ciasto będzie od-
chodziło od ręki. Wyrobione ciasto przykrywamy 
bawełnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miej-
sce do wyrośnięcia, na ok. 30 minut.

MIODOWNIK KOŁOCZ 
ŚLĄSKI 

(Z MAKIEM, SEREM, JABŁKAMI)

Nadzienie makowe:
Składniki:
• 500 g maku  
(sparzonego i zmielonego dwukrotnie)
• 100 g masła
• 2 łyżki mąki
• 250 g cukru
• kilka kropel olejku migdałowego 
• 100 g rodzynek
• 100 g orzechów włoskich
• 2 jajka

Przygotowanie:
Z  masła i  mąki sporządzamy zasmażkę. 
Do zmielonego maku dodajemy cukier, 
jajka, aromat migdałowy i  zasmażkę. 
Dokładnie mieszamy, aż masa będzie 
jednolita.
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liczba porcji: 20   czas przygotowania: 90 minut

liczba porcji: 20   czas przygotowania: 160 minut Nadzienie serowe:
Składniki:
• 1 kg białego sera półtłustego  
   (mielonego)
• 150 g masła
• 1 budyń waniliowy
• kilka kropel aromatu migdałowego 
• 280 g cukru
• skórka starta z 2 cytryn
• 100 g rodzynek
• 5 jajek

Przygotowanie:
Masło, cukier, żółtka, cukier waniliowy 
ucieramy na gładką masę. Dodajemy 
zmielony ser, rodzynki,  budyń w prosz-
ku, skórkę z  cytryn oraz ubitą pianę 
z  białek. Mieszamy wszystko, aż masa 
będzie jednolita.

Nadzienie jabłkowe:
Składniki:
• 1 ½ kg jabłek 
• 2 łyżeczki cynamonu
• 2 łyżki cukru
Przygotowanie:
Jabłka myjemy, obieramy i kroimy w kost-
kę. Przekładamy do rondla, dodajemy cy-
namon i cukier. Prażymy, aż będą miękkie.

Przygotowanie – całość:
Po wyrośnięciu 2/3 ciasta przekładamy 
na posypaną mąką stolnicę i wałkujemy, 
aby otrzymać prostokąt o  rozmiarach 
blaszki (ok. 23 x 27 cm). Rozwałkowa-

ne ciasto wykładamy na posmarowaną 
masłem blaszkę, na cieście równomiernie 
rozkładamy nadzienie makowe, serowe 
lub jabłkowe. Pozostałą 1/3 część ciasta 
rozwałkowujemy i przykrywamy nim na-
dzienie. Wierzch ciasta smarujemy mle-
kiem. Ciasto przygotowane na posypkę 
dzielimy na mniejsze porcje, a następnie 
z każdej części odrywamy mały kawałek 
i kciukiem nakładamy kruszonkę, zacho-
wując równe odstępy. Wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 175°C i  pie-
czemy ok. 50 minut. Po upieczeniu od-
stawiamy do wystygnięcia. Posypujemy 
cukrem pudrem.
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Kutia jest tradycyjną potrawą wigilijną, której ko-
rzenie wywodzą się z Kresów Wschodnich. Do dziś 
kutia przyrządzana jest na Ukrainie, Litwie i Biało-
rusi, a także na Białostocczyźnie. Na Śląsk Opolski 
przywędrowała razem z  repatriantami z  Kresów. 
Jej nazwa wywodzi się od greckiego słowa „kok-
kos” oznaczającego ziarno, ponieważ jej główny 
składnik stanowi  właśnie ziarno pszenicy.  Tradycja 
mówi, że kutia powinna zawierać trzy podstawo-
we składniki: zboże (ziarno boskie), mak (symbol 
spokoju)  i miód (symbol słodkiego życia). Do dnia 
dzisiejszego na Ukrainie kutię przygotowuje się 
również na stypy.

Nawet najbardziej polskie z polskich dań, za które 
uznawane są pierogi, to wpływ rozmaitych kultur. 
Ich pochodzenia należy upatrywać w  Chinach, 
choć za ich europejską matkę uważana jest Ro-
sja. W Polsce zostały rozsławione przez św. Jacka 
Odrowąża z Kamienia Śląskiego. Według historii, 
po najazdach tatarskich na początku XIII wieku, 
karmił on ubogich pierogami własnego wyrobu. 
Pierogi z  kapustą i  grzybami, podobnie jak ku-
lebiak i  pierogi pieczone, bardziej znane były na 
wschodzie Polski. Jednak z  czasem przyjęły się 
w większości polskich domów. Dziś pierogi z kapu-
stą i grzybami stanowią jedno z najbardziej popu-
larnych dań wigilijnych.

Składniki:
• 1 szklanka pszenicy
• 1 szklanka maku
• 3–4 łyżki miodu np. akacjowy, lipowy,  

wielokwiatowy lub gryczany
• bakalie: rodzynki, migdały, suszone figi  

i morele, orzechy włoskie  
(ilość według uznania)

• kilka kropel aromatu migdałowego
• około 1 szklanki gorącej przegotowanej wody 

(opcjonalnie)

Przygotowanie:
Pszenicę płuczemy i  zalewamy wrzątkiem, odsta-
wiamy na całą noc. Następnego dnia zagotowuje-
my, odcedzamy i ponownie zalewamy wodą, go-
tujemy do miękkości i odcedzamy. Mak płuczemy 
i parzymy, zalewając wrzątkiem. Odsączony mak 
mielimy w  maszynce. Łączymy mak, ugotowaną 
pszenicę, miód, ekstrakt migdałowy i  pokrojone 
bakalie. Podajemy w  wersji gęstej, schłodzoną 
w lodówce lub w wersji rzadkiej z dodatkiem gorą-
cego mleka lub wody, a czasami słodkiej śmietanki.

Składniki na farsz:
• 100 g suszonych grzybów leśnych  

(ważymy po podgotowaniu)
• 300 g kapusty kwaszonej z marchewką
• ½ dużej cebuli drobno poszatkowanej

• olej do smażenia
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
Grzyby moczymy w wodzie przez około 2 godziny, 
następnie gotujemy przez około 30 minut. Odce-
dzamy i kroimy na bardzo drobną kostkę. Kapustę 
podgotowujemy przez około 20 minut, odcedza-
my i  bardzo drobno szatkujemy. Na patelni roz-
grzewamy olej, podsmażamy cebulkę na złoty ko-
lor, dodajemy grzyby i kapustę, doprawiamy solą 
oraz pieprzem. Smażymy przez około 15 minut (na 
małym ogniu). Studzimy.

Ciasto:
• 250 g mąki pszennej
• 125 ml letniej wody

• 25 g miękkiego masła
• ½ jajka (najpierw je roztrzepujemy, a późnej 

odmierzamy połowę)
• 1 żółtko

• ½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy na blat, dodajemy masło i mie-
szamy palcami. Dodajemy jajko, żółtko oraz sól, 
a  następnie stopniowo wodę. Ciasto wyrabiamy 
i wkładamy je do oprószonej mąką miski, i przy-
krywamy ściereczką. Ciasto powinno odpoczywać 
przez 15 minut.
Ciasto cienko rozwałkowujemy na oprószonym 
mąką blacie, przy pomocy szklanki wykrawamy 
okręgi, które napełniamy przygotowanym farszem 
i sklejamy brzegi. Wodę zagotowujemy, dodajemy 
szczyptę soli. Do gotującej się wody wrzucamy 
pierogi i  ostrożnie mieszamy. Pierogi gotujemy 
około 1  minutę od momentu ich wypłynięcia na 
powierzchnię wody. Podajemy polane ciepłym ma-
słem.

KUTIA PIEROGI Z KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI 
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liczba porcji: 4–6   czas przygotowania: 30 minut plus  
                moczenie pszenicy 12 godzin, gotowanie  
                pszenicy około 60–90 minut liczba porcji: 5   czas przygotowania: 100 minut 
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Pieczona wersja pierogów z  kapustą jest mniej 
popularna od pierogów przygotowywanych na 
bazie tradycyjnego ciasta. Pieczone pierogi można 
podać jako dodatek do czystego barszczu wigilij-
nego, zamiast uszek. Można je również traktować 
jako samodzielne danie. Tradycja przygotowy-
wania pieczonych pierogów pochodzi z  Kresów 
Wschodnich, podobnie jak przepisy na kulebiak 
oraz pierogi z kaszą gryczaną i ziemniakami. Nie-
wielkie, zgrabnie uformowane pierogi, pieczone 
były kiedyś w specjalnym piecu, do którego przed 
świętami z pełnymi blachami drożdżowych wypie-
ków,  schodziły się wszystkie sąsiadki. Dziś pieczo-
ne pierogi z  kapustą przygotowywane są przede 
wszystkim w  domach, w  których pielęgnowana 
jest tradycja kresowa.

Mołcka jest tradycyjną i bardzo popularną śląską 
potrawą wigilijną, którą gospodynie zaczyna-
ją przygotowywać już w  okresie adwentowym. 
W  zależności od regionu i  przekazywania ro-
dzinnych tradycji nosi różne nazwy (np. moucka, 
moczka, mołczka). Bazą jest ciasto piernikowe oraz 
bakalie. Czasami do mołcki dodawane jest piwo, 
a w niektórych rejonach Śląska również warzywa 
(np. marchewka lub seler). Może być podawana 
zarówno na ciepło, jak i na zimno. Śląska mołcka 
znalazła się na Liście  Produktów Tradycyjnych.

Składniki na ciasto:
• 20 g drożdży świeżych
• 2 szklanki mąki pszennej
• 4 żółtka
• ½ szklanki letniego mleka
• 4 łyżki roztopionego masła
• szczypta soli

Przygotowanie:
Z drożdży, letniego mleka i jednej łyżki mąki przy-
gotowujemy rozczyn. Łączymy go następnie z po-
zostałą mąką, żółtkami oraz solą. Wyrabiamy cia-
sto, dodając powoli masło. Ciasto wyrabiamy tak 
długo, aż stanie się elastyczne i przestanie przykle-
jać się do dłoni. Odstawiamy przykryte ściereczką, 
do podwojenia objętości (na ok. 1 godzinę).

Składniki na farsz:
• 100 g suszonych grzybów
• 300 g kiszonej kapusty
• 1 średnia cebula, drobno poszatkowana
• olej do smażenia
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
Grzyby suszone moczymy przez około 2 godziny, 
a następnie obgotowujemy przez 30 minut. Odce-
dzamy i kroimy w bardzo cienkie paseczki. Kapu-
stę gotujemy przez 20 minut, odcedzamy i drobno 
szatkujemy. Cebulę podsmażamy na złoty kolor, 
dodajemy kapustę oraz grzyby i wszystko razem 
podsmażamy przez 15 minut. Studzimy.
Wyrośnięte ciasto wałkujemy, wykrawamy szklan-
ką koła, smarujemy je rozbełtanym jajkiem, nakła-
damy na każde po łyżce farszu i  lepimy pierogi. 
Układamy na blaszce wyłożonej papierem do wy-
pieków i pieczemy przez 30 minut w 180°C.

Składniki:
• 250 g piernika
• 400 ml wody

• 50 g suszonych śliwek (namoczonych)
• 50 g suszonych jabłek (namoczonych)

• 50 g migdałów
• 50 g suszonych moreli

• 50 g suszonych fig
• 50 g rodzynek

• 1 cytryna
• 2 łyżki miodu

• 60 g masła
• 2 łyżki mąki pszennej

Przygotowanie:
Piernik kroimy w kostkę, zalewamy wodą i dopro-
wadzamy do wrzenia. W trakcie gotowania rozbi-
jamy łyżką, aby nie było grudek. Do gotującej się 
masy dodajemy pokrojone śliwki i jabłka, następ-
nie poszatkowane migdały, suszone morele, figi, 
rodzynki, sok z cytryny oraz miód. Gotujemy, cały 
czas mieszając. Przygotowujemy zasmażkę. Na 
patelni topimy masło, dodajemy mąkę i smażymy 
do uzyskania złotego koloru. Zalewamy 3 łyżkami 
wody, mieszamy i dodajemy do mołcki.

PIEROGI PIECZONE 
Z KAPUSTĄ 

MOŁCKA
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liczba porcji: 5   czas przygotowania: 120 minut plus  
            2 godziny na namoczenie grzybów

liczba porcji: 3   czas przygotowania: 30 minut 
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Tradycja przyrządzania opolskich makówek ma 
150 lat. Najprostsza wersja tego wigilijnego 
przysmaku składa się z  pszennej bułki moczonej 
w mleku oraz maku z dodatkiem miodu. W miarę 
upływu lat makówki wzbogacone zostały bakalia-
mi, a bułka czasami zastępowana jest sucharkami. 
Zwyczaj śląski mówi, że makówki powinno przy-
rządzać się na kolację wigilijną. Przygotowanie ich 
o innej porze roku uznawane jest za nietakt i łama-
nie tradycji. Makówki opolskie zostały wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych.     

Śliszki są deserem wigilijnym znanym na Śląsku 
Opolskim, zwłaszcza w  okolicach Kędzierzyna-
-Koźla. Są  potrawą nieco zapomnianą, wypartą 
obecnie przez makówki. Jednak jak pokazują ba-
dania etnografów, śliszki jako potrawa wigilijna 
były wymieniane przez ankietowanych jako jedna 
z  głównych potraw wigilijnych w  latach sześć-
dziesiątych XX wieku. Śliszki to podłużne bułeczki 
drożdżowe nadziewane makiem. Po upieczeniu 
na brązowy kolor są nasączane mlekiem, polane 
masłem, posypane cukrem, a  czasami również 
startym piernikiem. Określeniem „śliszki” nazywa 
się również kluseczki na bazie twarogu, posypane 
cynamonem. Śliszki znajdują się na Liście  Produk-
tów Tradycyjnych.

Składniki:
• 1 chałka albo 2 bułki pszenne  

lub ok. 10 szt. sucharków
• 500 g maku
• 1 l mleka
• 1 łyżka masła
• 6 łyżek miodu
• 100 g orzechów włoskich
• 100 g suszonych fig
• 100 g rodzynek
• 50 g migdałów
• 10 g wiórków kokosowych

Przygotowanie:
Mak zalewamy wrzącą wodą i  odstawiamy na 
12 godzin. Następnie odcedzamy i  dwukrotnie 
mielimy w maszynce. Gotujemy mleko z masłem 
i miodem. Nie przerywając gotowania, dodajemy 
zmielony mak. Gotujemy przez kolejne 15 mi-
nut. Migdały zalewamy wrzącą wodą, odsączamy 
i obieramy ze skórki, a następnie kroimy w paski. 
Orzechy siekamy, a figi kroimy w plasterki. Bakalie 
dodajemy do gotującego się maku i zdejmujemy 
masę makową z  ognia. Kromki chałki lub bułki 
(sucharki wcześniej moczymy przez chwilę w mle-
ku) układamy warstwami, na przemian z makiem, 
w szklanej misce. Ostatnią warstwę powinna sta-
nowić masa makowa. Całość dekorujemy kokosem 
i połówkami orzechów włoskich.

Składniki:
• 500 g mąki

• 750 ml mleka
• 50 g cukru

• 40 g drożdży
• 90 g masła

• szczypta soli
• 200 g maku

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy i dodajemy cukier, roztopione 
masło, sól i rozpuszczone w 250 ml mleka drożdże. 
Wyrabiamy elastyczne ciasto i odstawiamy do wy-
rośnięcia na ok. 30 minut w ciepłe miejsce. Wyro-
śnięte ciasto przekładamy na stolnicę, formujemy 
z niego wałek i kroimy na małe kawałki. Z każdego 
kawałka lepimy bułeczkę, smarujemy wodą z cu-
krem i pieczemy w temperaturze 170°C przez 30 
minut.  
Pozostałe mleko gotujemy, dodajemy mak i ewen-
tualnie cukier do smaku. Gotujemy przez chwilę 
na małym ogniu. Upieczone śliszki zalewamy mle-
kiem z  makiem i  odstawiamy do wystygnięcia. 
Można również polać roztopionym masłem i posy-
pać startym piernikiem.

MAKÓWKI OPOLSKIE ŚLISZKI

IN
N

E 
D

A
N

IA
 T

RA
D

YC
YJ

N
E

IN
N

E 
D

A
N

IA
 T

RA
D

YC
YJ

N
E

liczba porcji: 8–10   czas przygotowania: 35 minut  
                  plus 12 godzin na moczenie maku

liczba porcji: 12–15   czas przygotowania: 90 minut 
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Gołąbki na świątecznym stole to wpływ dziedzic-
twa kulinarnego Kresów Wschodnich. Tradycja 
przygotowywania gołąbków z  kaszą gryczaną 
i ziemniakami trafiła na Śląsk Opolski dzięki repa-
triantom z okolic Tarnopola i Brzeżan. Bezmięsne, 
najczęściej z farszem z kaszy gryczanej i grzybów 
lub ziemniaków, nie są tak popularne jak pierogi 
z grzybami i kapustą, ale w rodzinach, które pielę-
gnują tradycje rodzinnie, takich gołąbków na wi-
gilijnym stole nie zabraknie. Taki rodzaj gołąbków 
znany jest również w Polsce na Podkarpaciu. Go-
łąbki z kaszy gryczanej i ziemniaków zostały wpi-
sane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Tradycja pieczenia kulebiaków na święta Boże-
go Narodzenia trafiła na Śląsk Opolski dzięki re-
patriantom przybyłym z  Kresów Wschodnich, 
zwłaszcza z okolic Tarnopola. Co ciekawe, nazwa 
„kulebiak” najprawdopodobniej pochodzi z  ję-
zyka niemieckiego, od słowa „kohlgeback”, czyli 
„ciasto z kapustą”. Jednak sama potrawa ma swo-
je początki w Rosji. Ciasto, z którego piecze się ku-
lebiaki jest krucho-drożdżowe, a nadzienie zawsze 
postne. Najczęściej jest to kapusta z  grzybami 
lub kasza gryczana. Kształt kulebiaka przypomina 
spłaszczony walec, często ozdabiany wyciętymi 
z  ciasta kształtami (np. maleńkich choinek, liści 
ostrokrzewu).

Składniki:
• 1 główka białej kapusty
• 2 kg ziemniaków
• 250 g kaszy gryczanej
• 4 cebule
• 3 ząbki czosnku
• olej do smażenia
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
Z kapusty wycinamy głąb, następnie obgotowuje-
my ją we wrzątku tak, aby liście trochę zmiękły. 
Oddzielamy delikatnie liście, wycinamy twarde 
końcówki, aby łatwiej było nam zwijać gołąbki. 
Kaszę gotujemy na sypko, ziemniaki natomiast 
ścieramy na tarce o grubych oczkach i odciskamy 
z wody. Cebulę szklimy na oleju, pod koniec doda-
jemy wyciśnięty czosnek. Wszystko razem ze sobą 
mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem.
Na każdym liściu kładziemy trochę farszu i  zawi-
jamy gołąbki. Gotowe gołąbki układamy, jeden 
obok drugiego, w naczyniu żaroodpornym i zale-
wamy litrem bulionu. Pieczemy w 190°C przez 1,5 
godziny.

Składniki na farsz:
• 100 g  suszonych grzybów leśnych (ważymy po 

podgotowaniu)
• 350 g kapusty kwaszonej z marchewką

• 1 duża cebula drobno poszatkowana
• olej do smażenia

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie farszu:
Grzyby moczymy w wodzie przez około 2 godziny, 
następnie gotujemy przez około 30 minut. Odce-
dzamy i kroimy na bardzo drobną kostkę.
Kapustę podgotowujemy przez około 20 minut, 
odcedzamy i bardzo drobno szatkujemy. Na patel-
ni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulkę na zło-
ty kolor, dodajemy grzyby i kapustę, doprawiamy 
solą oraz pieprzem. Smażymy przez 15 minut (na 
małym ogniu). Studzimy.

Ciasto:
• 250 ml mleka

• 500 g mąki pszennej
• 30 g świeżych drożdży

• 10 g cukru
• 3 żółtka

• 60 g masła
• 1 jajko (do posmarowania)

Przygotowanie:
Mleko zagotowujemy. Wrzącym mlekiem zale-
wamy przesianą mąkę, mieszamy. Pokruszone 
drożdże umieszczamy w misce, dodajemy 2 łyżki 
ciepłego mleka i 1 łyżeczkę cukru. Całość miesza-
my, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 
minut.
Gdy masa mączna delikatnie przestygnie, doda-
jemy roztopione masło, cukier, żółtka oraz wyro-
śnięte drożdże. Ciasto wyrabiamy do momentu, 
aż będzie miękkie i  elastyczne. Umieszczamy je 
w misce, przykrywamy serwetką i odstawiamy do 
wyrośnięcia na około 30 minut. Wyrośnięte cia-
sto przekładamy na oprószony mąką blat i bardzo 
cienko rozwałkowujemy; ciasto powinno mieć 
kształt prostokąta. Jeżeli chcemy, aby nasz kule-
biak był ozdobiony, odkładamy na bok kawałek 
ciasta, który przeznaczymy na wykonanie ozdób.
Na rozwałkowanym cieście równomiernie rozkła-
damy nadzienie. Kulebiak zwijamy, zaczynając 
od dłuższego brzegu, boki ściskamy, aby farsz nie 
wydostał się podczas pieczenia. Formę z kominem 
delikatnie smarujemy masłem i posypujemy mąką. 
Nadmiar mąki strzepujemy. W formie umieszcza-
my ciasto. Wcześniej odłożony kawałek ciasta roz-
wałkowujemy i wycinamy dowolne kształty, które 
umieszczamy na górze kulebiaka. Całość przykry-
wamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 
kolejne 30 minut. Ciasto smarujemy roztrzepanym 
jajkiem. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 
170°C. W  piekarniku umieszczamy ciasto, które 
pieczemy przez około 55 minut.

GOŁĄBKI  
Z KASZĄ GRYCZANĄ  
I ZIEMNIAKAMI 

KULEBIAK Z KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI   
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liczba porcji: 15–20   czas przygotowania: 100 minut

liczba porcji: 10   czas przygotowania: 180 minut 
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Siemieniotka jest tradycyjną śląską zupą wigilijną. 
Gotowana jest z suszonych nasion konopi z dodat-
kiem mleka i słodkiej śmietanki. Wzmiankę o sie-
mieniotce (w  niektórych rejonach Śląska zwana 
siemionką, siemieniatką, siemieniuchem lub ko-
nopianką) można znaleźć w opracowaniu Michała 
Fedorowskiego „Lud okolic Żarek, Siewierza i Pi-
licy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, poda-
nia, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, 
zagadki i właściwości mowy z 1888 roku”. Przygo-
towana do  spożycia potrawa przypomina wyglą-
dem gęste, białe mleko. Podawana jest  najczęściej 
z prażoną kaszą jęczmienną. Siemieniotka została 
wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych .

Tradycja przyrządzania nalewek sięga czasów sta-
rożytnych, a w Polsce rozsławili ją najpierw zakon-
nicy, a następnie polska szlachta. Bez domowych 
nalewek nie mogło się obejść żadne szanujące 
się gospodarstwo staropolskie i często podawano 
nalewkę jako lekarstwo. Nalewka orzechowa jest 
bogatym źródłem witaminy C oraz posiada właści-
wości łagodzące niestrawność. Produkowana jest 
z  tzw. zielonych orzechów, czyli jeszcze młodych 
i  świeżo zerwanych, najlepiej na przełomie lipca 
i  sierpnia. Jej smak jest gorzkawo-korzenny. Na-
lewka orzechowa została wpisana na Listę Produk-
tów Tradycyjnych.

Składniki:
• 300 g ziaren konopi
• 1 l mleka
• 3 łyżki mąki
• 2–3 łyżki cukru
• 100 g masła
• 2 l wody
• szczypta soli

Przygotowanie:
Ziarna konopi parzymy, moczymy w wodzie i po-
zostawiamy na całą noc. Na drugi dzień namo-
czone konopie gotujemy ok. 1 godzinę na małym 
ogniu. Pod koniec gotowania ziarna powinny moc-
no napęcznieć, a  ze środka powinno zacząć wy-
dobywać się mleczko. Rozcieramy konopie drew-
nianą łyżką, a następnie całość przecedzamy przez 
sitko. Czynność powtarzamy dwukrotnie, jeszcze 
raz doprowadzając je do zagotowania. Otrzyma-
ny wywar doprawiamy solą do smaku, dodajemy 
mleko i  zagęszczamy zasmażką z  masła i  mąki. 
Można podawać również na słodko.

Składniki:
• 20 młodych orzechów włoskich  

(w zielonych łupinach) 
• ½ l spirytusu

• ½ l wody
• 200 g cukru

• 4–5 goździków
• laska cynamonu

Przygotowanie:
Całe orzechy myjemy, a  następnie razem z  łupi-
ną kroimy na ćwiartki. Warto tę czynność wyko-
nywać w rękawiczkach, ponieważ młode orzechy 
łatwo barwią skórę. Pokrojone orzechy wkładamy 
do słoika, zalewamy spirytusem i odstawiamy na 
dwa tygodnie. Po upływie dwóch tygodni nalewkę 
filtrujemy przez gazę. Dodajemy do niej syrop cu-
krowy (gotujemy cukier, aż rozpuści się w gorącej 
wodzie z  cynamonem i  goździkami). Syrop musi 
być dobrze wystudzony. Tak przygotowaną i do-
brze wymieszaną nalewkę filtrujemy raz  jeszcze, 
przelewamy do butelki i  odstawiamy na kolejne 
dwa tygodnie, by składniki się „przegryzły”. Po 
tym czasie nalewka jest gotowa do spożycia, jed-
nak najlepsze walory smakowe uzyskuje po kilku 
miesiącach.

SIEMIENIOTKA NALEWKA 
ORZECHOWA 
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liczba porcji: 4   czas przygotowania: 90 minut

liczba porcji: ok. 1 l nalewki   czas przygotowania:  
od miesiąca do kilku miesięcy
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Nalewki są tradycyjnym polskim alkoholem, któ-
rym kiedyś przypisywano właściwości lecznicze. 
Obecnie nalewki sporządzane są przez śląskich 
gospodarzy na bazie tradycyjnych receptur, z wy-
korzystaniem sezonowych owoców i  ziół. Pan 
Lech Olczyk z  Prószkowa poleca przygotowanie 
nalewki, jaką jest wiśniak myśliwski. Do jego spo-
rządzenia, oprócz najważniejszych składników, po-
trzebuje sporo czasu, aby nabrał pełnych walorów 
smakowych. Przeciętny czas oczekiwania wynosi 
ok. sześć  miesięcy. Im wiśniak dłużej pozostaje 
w balonie z niewydrylowanymi wiśniami, tym staje 
się lepszy i nabiera szlachetnego smaku.

Składniki:
• 10 kg dojrzałych wiśni (łutówki)
• 2,3 kg cukru
• 250 ml ciemnego rumu
• 2 l spirytusu

Przygotowanie:
Umyte wiśnie (niewydrylowane) wsypujemy do 
10-litrowego balonu, przesypując je w miarę rów-
nomiernie cukrem. Na otwór balonu nakładamy 
gazę i  mocno obwiązujemy gumką. Tak przygo-
towany balon ustawiamy w ciepłym, najlepiej na-
słonecznionym miejscu, do momentu fermentacji. 
Po ustaniu procesu fermentacji (najczęściej jest to 
koniec października), do zawartości balonu dole-
wamy spirytus, dokładnie mieszamy i pozostawia-
my na kolejne 3 miesiące. Po tym czasie dolewamy 
rum, dobrze mieszamy i po sklarowaniu rozlewa-
my do butelek.

WIŚNIAK MYŚLIWSKI  
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liczba porcji: ok. 2,5 l nalewki   czas przygotowania: 
                  6 miesięcy

Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia warto przypomnieć, iż Województwo Opolskie posiada również przepiękne, ręcznie malowane ozdoby 
świąteczne. Są nimi szklane bombki choinkowe, wśród których sztandarową linię stanowi kolekcja O!polska. Motywem przewodnim tej 
kolekcji są kwiaty, które możemy spotkać na Porcelanie Opolskiej. „Opolskie bombki” z motywem charakterystycznym dla regionu Opolskiego 
są delikatne, subtelne i niepowtarzalne. Misterne zdobienia na szkle są wspaniałym uzupełnieniem świątecznych dekoracji oraz nawiązaniem 
do tradycji i kultury. Te małe dzieła sztuki sprawiają, iż bożonarodzeniowe drzewko jest wyjątkowe i bardzo oryginalne, a zarazem utrzymane 
w duchu regionalnych tradycji. Szklane bombki choinkowe produkowane są przez Opolską Pracownię Rękodzieła Ludowego i Artystycznego 
(www.cepeliaopolska.pl) i  zostały uhonorowane w  2013 roku przez Marszałka Województwa Opolskiego nagrodą Opolska Marka 2013 
w kategorii produkt.
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Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Zapraszamy do lektury kolejnych publikacji:
• Opolskie Smaki. Opolskie nieznane
• Opolskie smaki. Smaki i aromaty dzieciństwa

Aby w pełni poczuć niepowtarzalną atmosferę oraz urok Świąt Bożego Narodzenia i poznać tutejsze 
tradycje, warto przyjechać w okresie świątecznym do województwa opolskiego, zatrzymując się 
w jednym z hoteli, pensjonatów czy gospodarstw agroturystycznych. W profesjonalnej organizacji 
przyjazdu z pewnością posłużą Państwu: strona www.visitopolskie.pl oraz pracownicy Punktów 
Informacji Turystycznej w województwie opolskim.
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