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kuchnia

Ula So bol

Zu pę kmin ko wą naj le piej po da wać z grzan ka mi, klu -
secz ka mi kła dzio ny mi (rwa ny mi klu secz ka mi al bo ta ki -
mi, jak na za cier kę), pa lusz ka mi z cia sta kru che go bądź

zro bio ne go na droż dżach.

Udo sko na li ły ją pa nie z ko ła go spo dyń z Krze -
czo wic i dziś jest ona nie od łącz nym ele men tem ich
sto łu. Chwa lą się tym da niem na oko licz nych im -
pre zach ku li nar nych. Kmi nek jest u nich po pu lar -
ną przy pra wą, któ ra na do bre za ko rze ni ła się w
kuch ni. - Prze pis na zu pę kmin ko wą jest sta ro daw -
ny. Prze ka zy wa ny z po ko le nia na po ko le nie, a
przez nas tyl ko lek ko zmo dy fi ko wa ny - pod kre śla
Aga ta Ko zak, prze wod ni czą ca Ko ła Go spo dyń
Wiej skich w Krze czo wi cach. Zu pa jest smacz na, o
ory gi nal nym, spe cy ficz nym sma ku i aro ma cie, ale
jest je den wa ru nek - mu si cie ko chać kmi nek -
śmie je się sze fo wa ko ła.

Nad po to kiem wpa da ją cym do Mlecz ki 
Krze czo wi ce to miej sco wość le żą ca na wschód

od Kań czu gi i na po łu dnie od Prze wor ska. - Wieś li -
czy pra wie ty siąc miesz kań ców, z któ rych więk -
szość to rol ni cy. Rol ni czy cha rak ter prze ja wia się w
za bu do wie i za go spo da ro wa niu naj bliż sze go oto -
cze nia - opi su je Ja cek So łek, bur mistrz mia sta i
gmi ny Kań czu ga. - Krze czo wi ce dba ją tak że o swo -
ją toż sa mość kul tu ro wą. Ak tyw ność jej miesz kań -
ców prze ja wia się w dzia ła niach na rzecz wsi oraz
ca łej gmi ny.

Wszyst ko umie my zro bić
W Krze czo wi cach go tu je się tra dy cyj ne po tra wy

(go łąb ki oraz pie ro gi), ale na sto łach po ja wia ją się
tak że róż no rod ne, udo sko na lo ne zu py, m.in. z po -
ra z kul ka mi mię sny mi i ser kiem bo ro wi ko wym czy
ce bu lo wa z grzan ka mi i grosz kiem pty sio wym.

Człon ki nie ko ła chwa lą się, że po tra fią cza sa mi z
ni cze go przy go to wać cie ka wą oraz smacz ną po tra -
wę, sta ro daw ną i współ cze sną.

An na Zgło bic ka, człon ki ni ko ła, spe cja li zu je się w
za pie kan kach mię snych oraz za wi ja nych ro lad -
kach. To po tra wy w sam raz na obiad, któ re po da je
się z do mo wą sa łat ką lub su rów ką.

Ma ria No sek, człon ki ni ko ła, ro bi ma ka ro ny z
róż ny mi so sa mi, a na nie dzie lę obo wiąz ko wo ro sół
z ku ry wła sne go cho wu, z ma ka ro nem do mo wej
ro bo ty. Go spo dy ni pie cze tak że cia sta droż dżo we z
róż no rod nym na dzie niem.

Jak go łąb ki, to z tar tych ziem nia ków
Sze fo wa ko ła opo wia da o go łąb kach z tar tych

ziem nia ków, za le wa nych śmie ta ną. - Na pew no nie
wyj dą one z mło dych ziem nia ków - ostrze ga prze -
wod ni czą ca i wspo mi na też in ny przy smak - plac -
ki droż dżo we, pie czo ne jak pro zia ki na bla sze ku -
chen nej. - Je dli śmy te plac ki z se rem i ma słem po -

W PIĄTEK
ku li nar na wę drów ka do Nieborowa 
w gm. Hyżne

KU LI NAR NE WĘ DRÓW KI 
PO POD KAR PA CIU
Tylko w Nowinach cykl 
po dró ży po na szym re gio nie
w po szu ki wa niu tra dy cyj -
nych sma ków. Zdra dzi my
prze pi sy na re gio nal ne da -
nia, po ka że my lu dzi, któ rzy
wciąż po da ją je na sto ły,
zwie dzi my za kąt ki, któ re
sły ną z daw nej kuch ni.

KGW w Krze czo wi cach po re ak -
ty wa cji ist nie je 4 la ta. Prze wod ni -

czą cą jest Aga ta Ko zak. Obec nie
do ko ła na le żą: Gra ży na So łek,

Bo gu sła wa Bro da, Ali na We se lak,
Be ata Nie chaj, Bo że na Ku char -

czyk, Mag da Pi ku ła, Da nu ta Ma -
jew ska, Elż bie ta Ży ga dło, An na
Zgło bic ka, Ka zi mie ra Jam ro ży,

An na Du li ban, Ali cja Ko ściel ny,
An na Za jąc, Ma ria No sek, Sta ni -
sła wa Po siak, Dan ka Ka miń ska,

Bar ba ra Bart man. Pa nie ko rzy sta -
ją ze sta rych i cza sa mi już za po -

mnia nych prze pi sów, ale rów nież
eks pe ry men tu ją i wy my śla ją no -

we po tra wy. Tra dy cja łą czy się tu -
taj z no wo ścią. Dzia ła jąc wspól -
nie, wpi su ją się w ku li nar ną hi -

sto rię miej sco wo ści i gmi ny.

Panie z KGW w Krzeczowicach prezentują regionalne oraz starodawne potrawy w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga.

le wa ne. Wsa dza li śmy je do bra tru ry i za pie ka li śmy.
Dziś tak że je wy pie ka my.

W miej sco wo ści zna na jest sta ro daw na zu pa na
we se le, z ziem nia ka mi i dro bio ny mi klu ska mi. -
Moż na na go to wać ko cioł tej zu py i na jeść się do sy -
ta. Go tu ję ją do dnia dzi siej sze go. Wszy scy w do mu
ją lu bią - uśmie cha się pa ni Aga ta.

Wiel ka noc mu si być z chrza nem
Na Wiel ka noc w każ dym do mu przy go to wy wa ny

jest żu rek wiel ka noc ny. Do ja jek i wę dlin obo wiąz -
ko wo po da je się wła snej ro bo ty chrzan. - Ro bi my
go, ucie ra jąc go to wa ne jaj ka ze śmie ta ną. Ście ra my
chrzan i wle wa my odro bi nę so ku z cy try ny. Na ko -
niec sól i cu kier - zdra dza re cep tu rę prze wod ni czą -
ca ko ła. - A gdy chrzan jest zbyt gę sty, to do da je my
do nie go odro bi nę śmie ta ny.

W krze czo wic kich do mach na Wiel ka noc za go ści
tak że ory gi nal na bab ka z cia sta mar chew ko we go,
któ ra cie szy się wiel ką po pu lar no ścią. Pięk nie wy -
glą da i do brze sma ku je.

Zu pa kmin ko wa
Skład ni ki: 20 dag ko ści, 25 dag włosz czy zny, 4 dag
tłusz czu, 2 li try wo dy, 4 dag kmin ku, 4 dag mą ki, sól.
Wy ko na nie: Wa rzy wa, ko ści i kmi nek ugo to wać. Na -
stęp nie od ce dzić wy war. Na pa tel ni roz grzać tłuszcz i
do dać mą kę. Przy rzą dzić ja sno zło tą za smaż kę. Roz pro -
wa dzić ją w czę ści zim ne go wy wa ru na jed no li tą ma sę.
Za go to wać i roz rze dzić czę ścią go rą ce go wy wa ru. Po -
łą czyć z resz tą wy wa ru.

Cia sto na zu pie ogo no wej
Skład ni ki: 3 szklan ki mą ki, 1 mar ga ry na, 3 żółt ka, 1
jaj ko, 3 łyż ki śmie ta ny, 1 zu pa ogo no wa, szczyp ta so li.
Farsz: 70 dag ło pat ki (ze mleć w ma szyn ce), 50 dag
pie cza rek (ze trzeć na gru bej tar ce), 4 ce bu le (ze trzeć
na tar ce i udu sić wraz z pie czar ka mi na odro bi nie ma -
sła), 2 wo recz ki ry żu (ugo to wać na twar do i ze mleć w
ma szyn ce), 6 ja jek (ugo to wać na twar do i ze trzeć na
tar ce). Wszyst ko ra zem wy mie szać. Do dać sól i pieprz
oraz 3 ubi te biał ka.
Wy ko na nie: Ze skład ni ków ro bi my cia sto i dzie li my
na dwie czę ści. Jed ną część kła dzie my na spód bla chy,
a dru gą od kła da my. W mię dzycza sie do pra wia my
farsz. Go to wy farsz kła dzie my na cia sto roz wał ko wa ne
na bla sze. Roz wał ko wu je my dru gą część cia sta i kła -
dzie my na farsz. Bo ki do ci ska my do bla chy. Wkła da my
do pie kar ni ka. Pie cze my oko ło 40 mi nut w tem pe ra tu -
rze oko ło 170 stop ni C (cia sto na le ży spraw dzać po 30
mi nu tach).

Keks mar chwio wy
Skład ni ki: 5 ja jek, 1 szklan ka cu kru, szczyp ta so li, 1
szklan ka ole ju, 300g drob no star tej mar chew ki, 100 g
orze chów, 100 g su szo nych śli wek, 50 g ro dzy nek, pół
sło icz ka sma żo nych wi śni, 200 g mą ki pszen nej, 150 g
ka szy man ny, cu kier wa ni lio wy, 1 ły żecz ka prosz ku do
pie cze nia, 1 ły żecz ka so dy, 1 ły żecz ka cy na mo nu.
Wy ko na nie: Ubi ja my biał ka na sztyw ną pia nę i, jesz -
cze chwi lę ubi ja jąc, do da je my żółt ka. Prze sta je my ubi -
jać i po ko lei da je my wszyst kie skład ni ki, któ re zo sta ły
wy pi sa ne. Do kład nie wszyst ko mie sza my. Na kła da my
do bla szek i pie cze my w tem pe ra tu rze 170 st. C przez
oko ło 45 mi nut.
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KRZECZOWICE
Zapachniało zupą kminkową

PRZEPISY PODAJE KGW KRZECZOWICE

IM PRE ZY KU LI NAR NE W OKO LI CY
Kwie cień - kier masz wiel ka noc ny w Kań czu dze.
Maj - Re gio nal ny Prze gląd Ka pel Lu do wych i Ze spo łów
Śpie wa czych oraz Tar gi Pro duk tów Lo kal nych w Kań czu -
dze.
Czer wiec - fe styn re kre acyj ny. Dni Mia sta Kań czu ga.
Wrze sień - miej sko -gmin ne do żyn ki - co ro ku w in nej
miej sco wo ści.
Gru dzień - spo tka nie wi gi lij no -opłat ko we.

CIE KA WOST KI Z OKO LIC
Fi gu ra Chry stu sa Fra so bli we go
przy cer kwii w Krze czo wi cach.
Sta ry ko ściół rzym sko ka to lic ki
(daw na cer kiew gre cko ka to lic ka),
na le żą cy do szla ku ar chi tek tu ry
drew nia nej, zbu do wa ny ok. 1770
ro ku.
Cen trum In for ma cyj no -Kul tu ral ne w Krze czo wi cach,
sie dzi ba ko ła go spo dyń wiej skich oraz Ze spo łu Śpie wa cze -
go „Krze czo wi czan ki”.
Ze spół śpie wa czy „Krze czo wi czan ki” - dzia ła od 1970
ro ku w Krze czo wi cach. Co rocz nie uświet nia Prze gląd Ka -
pel i Ze spo łów Śpie wa czych w Kań czu dze oraz uczest ni czy
w licz nych uro czy sto ściach oko licz no ścio wych.
Lu do wy Ze spół Spor to wy CRE SO VIA w Krze czo wi cach.


