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Ula So bol

Ra bar bar na do bre za go ścił u sie te skich go spo dyń. 
Pie ką z nie go róż no rod ne plac ki, ro bią pie ro gi oraz 

kom pot i za chwa la ją je go wa lo ry sma ko we 
na oko licz nych im pre zach.

Pla cek ra bar ba ro wy zna ny jest w ca łej oko li cy. -
To pro sty prze pis - za pew nia Mar ta Maj cher, człon -
ki ni Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Sie te szy. - Wy star -
czy 3 szklan ki mą ki, 5 żół tek, 1 mar ga ry na, 7 dag cu -
kru pu dru, 1 ły żecz ka prosz ku do pie cze nia. I za -
gnia ta my cia sto. Na stęp nie tro szecz kę od ry wa my
na kru szon kę. Resz tę roz wał ko wu je my i wy kła da -
my na blasz kę - opi su je spe cja list ka od do bre go cia -
sta ra bar ba ro we go.

Ra bar bar, za nim wy lą du je w cie ście, mu si być
od po wied nio przy go to wa ny. Dzień wcze śniej ki lo -
gram ra bar ba ru, po kro jo ne go w drob ną kost kę za -
sy pu je my 40 dag cu kru. Na stęp ne go dnia od le wa -
my po wsta ły sok i na tym so ku go tu je my bu dyń
śmie tan ko wy, któ ry póź niej mie sza ny jest z ugo to -
wa ny mi ka wa łecz ka mi ra bar ba ru.

Z pię ciu bia łek i szklan ki cu kru ubi ja my pia nę.
Do da je my czer wo ny ki siel. Wy kła da my na to ra bar -
bar, a na sa mym koń cu da je my kru szon kę. Ca łość
pie cze my, a przed po da niem ko niecz nie po sy pu je -
my cu krem pu drem. - Cia sto roz pły wa się w ustach
i zni ka szyb ko ze sto łu - za pew nia ją człon ki nie ko ła.

Ra bar ba ro wy Sie tesz
Sie tesz to naj więk sza miej sco wość w gmi nie Kań -

czu ga. - W ostat nich la tach roz wi nę ło się u nas rol -
nic two na po trze by prze twór stwa owo co wo -wa -
rzyw ne go. Naj więk szą po wierzch nię zaj mu je ra -
bar bar, któ re go upra wą zaj mu je się więk sza część
rol ni ków. Ja kość wy twa rza nych tu taj pło dów rol -
nych spra wia, że od bior ca mi owo ców i wa rzyw są
fir my z te re nu ca łe go kra ju oraz z za gra ni cy - za zna -
cza Ja cek So łek, bur mistrz mia sta i gmi ny Kań czu -
ga.

Dzię ki ak tyw nej dzia łal no ści miesz kań ców po -
wsta ją tu taj no we or ga ni za cje, któ re krze wią kul tu -
rę i pie lę gnu ją tra dy cje re gio nu. - „To dziw ne, że nie
od krył nikt jesz cze do tej po ry, ja kie to na sza Sie tesz
ma tu ry stycz ne wa lo ry” - pi sze Ma ria Wi glusz w
swo im wier szu.

Ba becz ki przy nio sły ba becz ki
Po pu lar no ścią w Sie te szy cie szą się kru che ba -

becz ki na dzie wa ne mię sem i po sy pa ne se rem. Ser -
wo wa ne za zwy czaj na go rą co. Naj le piej sma ku ją z
barsz czem czer wo nym. Przy szły one do ko ła od
dwóch sióstr - Jo lan ty Bą cal i Kry sty ny Haw ro,
człon kiń ko ła.

Ba becz ki moż na tak że na dziać róż no rod nym far -
szem, we dle uzna nia. Do bre są z pasz te tem oraz
grzy ba mi.

Sie te ski barszcz wi gi lij ny
- Sie te ski barszcz pysz nie sma ku je nie tyl ko na

wi gi lię - za pew nia Gra ży na Ulman, prze wod ni czą -
ca ko ła. Naj lep szy jest z praw dziw ka mi. Ur szu la Cy -
ran opo wia da o ka pu ście z gro chem i grzy ba mi, da -
niu kra szo nym sło nin ką, któ re do dzi siaj go tu je: - A
w pie cu chle bo wym pie kę jesz cze swoj ski chleb na

W ŚRODĘ
ku li nar na wę drów ka do gminy Kamień

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.

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
Ka plicz ka św. An to nie go ze źró deł kiem - znaj du je się
na pe ry fe riach miej sco wo ści. Wy bu do wa no ją w miej scu
źró deł ka zna ne go ze swo ich cu dow nych wła ści wo ści. Le -
gen da gło si, że prze cho dzą cy tam tę dy spra gnio ny św.
Ato ni usiadł na łą ce, ude rzył la ską w zie mię i wte dy wy try -
snę ła wo da. We dług miesz kań ców i osób, któ re do świad -
czy ły tu taj cu du, ta wo da oczysz cza du sze i umy sły. Do dzi -
siaj przy cho dzą w to miej sce gru py piel grzy mów, aby móc
za czerp nąć wo dy ze źró deł ka.
Za byt ko wy ko ściół pa ra fial ny pw. św. An to nie go
Pa dew skie go - wpi sa ny do re je stru za byt ków. Ko ściół
ma po nad 100 lat.

KGW w Sie te szy li czy 23 ak tyw -
nie dzia ła ją ce panie. Prze wod ni -
czą cą jest Gra ży na Ulman, a kro -

ni kę pro wa dzi Jo lan ta Bą cal.
Człon ki nie to: Ha li na So bal, Mał -

go rza ta Wi glusz, Ma ria Ży ga, Ha -
li na Siu pik, Au re lia Ba la wej der,
Ur szu la Cy ran, Kry sty na Re wer,

Ma ria Kot, Mar ta Maj cher, Kry sty -
na Haw ro, Te re sa Kluz, Mał go rza -

ta Wię cław, Ma ria Bar, Da nu ta
Pła za, Wan da Rydz, Sta ni sła wa

So larz, Ma ria Mi sień ko, Ma rze na
So larz, Ur szu la Du sza, Ma ria Ja -
rosz. W 2012 r. ko ło ob cho dzi ło

60-le cie dzia łal no ści. Pa nie chęt -
nie bio rą udział w do żyn kach

wiej skich, gmin nych, ju ży nach i
pik ni kach. Na le żą rów nież do Sto -

wa rzy sze nia Ak tyw nych Ko biet.
Oprócz go to wa nia i pie cze nia zaj -
mu ją się rę ko dzie łem. Ha li na Siu -

pik ro bi pięk ne pi san ki na ba lo -
nach i włócz ko we kur cza ki.

za kwa sie – do da je.
Au re lia Ba la wej der to spe cja list ka od droż dżo -

wych za wi ja ków ma ko wych. Ha li na Siu pik pro po -
nu je rur ki z kre mem lub pty sie. Ma ria Ży ga czę stu -
je pro zia ka mi, pre cel ka mi i ro ga li ka mi, a Ha li na So -
bal - ka pu śniacz ka mi.

Prze wod ni czą ca opo wia da o tra dy cyj nym żur ku
wi gi lij nym oraz o szyn ko wej przy staw ce z jaj kiem,
pa pry ką i ogór kiem, po da wa nych na zie lo nej sa ła cie.

- Na zie lo ną sa ła tę moż na wy ło żyć ja rzy no wą sa -
łat kę, a do pie ro na nie po ukła dać roż ki z szyn ki - ra -
dzi prze wod ni czą ca. Mał go rza ta Wi glusz wspo mi -
na sta ro daw ny chłod nik owo co wy, prze waż nie ro -
bio ny z wi śni, ja błek i tru ska wek. Dziś tro chę go
zmo dy fi ko wa ła, bo do da je do nie go płat ki bły ska -
wicz ne. Ma ria Kot, człon ki ni ko ła, mó wi o struc li z
jabł ka mi, a Kry sty na Re wer - o ser ni kach na praw -
dzi wych wiej skich se rach. W Sie te szy zna ny jest pla -
cek z oran ża dą, tzw. ze bra, oraz nu gat - sta ro daw na
słod kość z płat ków owsia nych.

Po wrót sma ków dzie ciń stwa
Go spo dy nie z sen ty men tem roz pa mię tu ją sma ki

dzie ciń stwa. Od grzebują w pa mię ci pro zia ki, po -
lew kę na ma ślan ce za bie la ną mle kiem i ziem nia ki
w mun dur kach z se rem, go mół ki se ro we, zu py z su -
szo nych śli wek i z gro chem oraz pie czo ny ryż.
Wspo mi na ją zu py ziem nia cza ne. - Ach, ja pa mię -
tam zu pę żyd. Po da wa no ją z rwa nym cia stem i
ziem nia ka mi - do po wia da z uśmie chem prze wod -
ni czą ca ko ła. 

Mię sne ba becz ki
Skład ni ki: Cia sto - 60 dag mą ki, 0,5 kost ki mar ga ry ny,
5 dag droż dży, 1 szklan ka śmie ta ny, 1 jaj ko, 2 żółt ka, 1
ły żecz ka cu kru. Farsz - 0,5 kg mię sa mie lo ne go. Do dat -
ko wo - ser żół ty, ket chup, szczy pio rek.
Wy ko na nie: Z po da nych skład ni ków wy ro bić cia sto.
Roz wał ko wać na gru bość 0,5 cm. Wy kra wać kół ka i
wy kła dać ni mi fo rem ki na ba becz ki. Do środ ka dać kul -
kę mię sa mie lo ne go do pra wio ne go jak na ko tle ty mie -
lo ne. Przy kryć dru gim krąż kiem cia sta (w środ ku dziur -
ka) i piec. Przed po da niem po sy pać star tym se rem żół -
tym i za piec. Po da wać go rą ce. Moż na po lać ket chu -
pem i po sy pać szczy pior kiem.

Sie te ski barszcz wi gi lij ny
Skład ni ki: 4 li try wo dy,  0,5 li tra za kwa su na barszcz,
0,5 li tra gę stej śmie ta ny, 2 łyż ki mą ki, 0,20 dag su szo -
nych bo ro wi ków lub in nych su szo nych grzy bów, przy -
pra wy ty pu ve ge ta, pieprz, sól do sma ku.

Wy ko na nie: Za go to wać wo dę z przy pra wa mi. Do -
dać za kwas i pod bić śmie ta ną wy mie sza ną z 2 łyż ka mi
mą ki. Osob no ugo to wać su szo ne grzy by (wcze śniej na -
mo czo ne). Po łą czyć z barsz czem. Do pra wić do sma ku
.

Przy smak nie tyl ko wiel ka noc ny
Skład ni ki: 20 pla ster ków szyn ki, sos ta tar ski, 10 ugo -
to wa nych na twar do ja jek, sa ła ta, ma jo nez, czer wo na
pa pry ka, ogór ki kor ni szo ny.
Wy ko na nie: Pla ster ki szyn ki za wi nąć w „roż ki“. Do
środ ka do dać 1 ły żecz kę so su ta tar skie go. Na nim uło -
żyć po łów kę jaj ka. Go to we roż ki uło żyć na ta le rzu wy -
ło żo nym list ka mi zie lo nej sa ła ty. Ude ko ro wać ma jo ne -
zem, pa ska mi czer wo nej pa pry ki i ka wał ka mi ogór ków
kor ni szo nów.

SIETESZ
Rabarbar w akcji

Na zdję ciu (od le wej): Mał go rza ta Wi glusz, Kry sty na Re wer, Ma ria Kot, Gra ży na Ulman, Ha li na So bal, Ma ria Ży ga, Jo lan ta Bą cal, Au re lia Ba la wej der, Ha li na Siu pik, Ur szu -
la Cy ran. KGW z Sie te szy pre zen tu je re gio nal ne oraz sta ro daw ne po tra wy w Ośrod ku Kul tu ry Mia sta i Gmi ny Kań czu ga.

KRY STY NA BA RA NOW SKA (4)


