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  spółczesny świat nie przywiązuje dużej uwagi do tra-
dycji kulinarnych. Telewizja, internet czy kolorowa prasa lan-
sują nowoczesną żywność, nowinki kulinarne oraz przepisy  
z różnych stron świata. Brakuje w tym wszystkim promowania 
tradycyjnej kuchni regionu, w którym mieszkamy. Już nasze 
babcie wiedziały co jest zdrowe i potrawy, które wykonywały, 
były oparte na dawnych recepturach. Żyjąc w XXI wieku, lo-
gicznie myśląc, powinnyśmy na co dzień gotować według daw-
nych receptur – mamy nowe media, telewizję i inne nowinki 
techniczne. Zadanie Tradycja na talerzu jest odpowiedzą na za-
warty powyżej problem. Poprzez jego realizację reaktywujemy  
i zachowujemy od zapomnienia tradycje kulinarnych Mazow-
sza, odświeżamy stare przepisy kulinarne z tego obszaru, spisu-
jemy je i opracowujemy na nowo. Uważamy, że w erze fast fo-
odów i innych niezdrowych posiłków warto promować zdrową 

żywność, ale opartą na kuchni naszych babć i prababć. Mamy nadzieję, 
że przepisy zawarte w tej publikacji będą Państwu przydatne. Są, moż-
na powiedzieć, wprost podane na talerzu.
 Konkurs kulinarny Biesiada Mazowiecko-Podlaska na Mazow-
szu odbył się w ramach projektu Tradycja na talerzu, który dofinanso-
wano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obsza-
rze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Celem konkursu była promocja i wspieranie kuchni regionalnej z te-
renu Mazowsza, reaktywowanie tradycji kulinarnych regionu oraz od-
świeżenie starych przepisów kulinarnych, spisanie ich i opracowanie 
na nowo, a także wzmocnienie tożsamości regionalnej. 
 Mieszkańcy Mazowsza zgłosili 50 potraw i napojów do kon-
kursu kulinarnego Biesiada Mazowiecko-Podlaska na Mazowszu. 
Wśród zwycięskich dań znalazły się m. in. tradycyjne pasztety, chleby 
na zakwasie, dania ziemniaczane, pierogi z grzybami i kapustą, smalec 
mazowiecki, korowaj oraz placki z jabłkiem. Uczestnikami konkursu 
byli nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież. W konkursie wzięły 
udział osoby od 10 do prawie 90 lat. Jego uczestnikami byli mieszkań-
cy Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego oraz powia-
tów siedleckiego i łosickiego, a także wychowankowie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego z Gostchorzy. W niniejszej publikacji pre-
zentujemy wszystkie przepisy nagrodzonych potraw i napojów. Nie-
które receptury z terenów wiejskich są bardzo stare, inne – pokazują 
wpływ zaniku wyraźnej granicy między wsią a miastem. Smak, zgod-
ność z tradycją regionu, samodzielność wykonania, estetykę oraz spo-
sób podania potraw i napojów oceniła komisja, w skład której weszli: 
przewodniczący komisji prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Młynek, Hen-
ryka Borkowska oraz Małgorzata Zdunek. Każde z 50 zgłoszeń zostało 
oznaczone specjalną sygnaturą, dzięki czemu jurorzy mogli zachować 
całkowitą bezstronność przy ocenie dań.
 Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci Państwa do 
spróbowania choć cząstki smaków Mazowsza i zasmakowania specja-
łów kuchni z tego pięknego i bogatego kulturowo, historycznie i kuli-
narnie regionu.

Jolanta Stańczuk 
Prezeska Stowarzyszenia NASZYM DZIECIOM
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Składniki: 
- 3kg boczku surowego 
- 8 cebul 
- 1 główka czosnku 
- sól, pieprz

Sposób wykonania:
Boczek zesmażamy, cebulę pokrojoną w kostkę również. 
Wszystko przekręcamy przez maszynkę. Dodajemy 
czosnek, sól, pieprz do smaku. 

Smalec zajął I miejsce w kategorii sałatki, surówki, przystawki – zgłoszony 
przez Irminę Tymoszuk

Smalec mazowiecki

Surówka z białej kapusty
Składniki:
- ok. 2 kg kapusty 
- 2 marchewki 
- 1 cebula

Zalewa:  
¾ szklanki cukru, ¾ szklanki oleju, ¼ szklanki wody, ¼ 
szklanki octu, 2 łyżeczki musztardy sarepskiej, 1 łyżeczka 
soli. Zagotować, zalać kapustę i odstawić na noc. Rano 
doprawić według uznania.

Surówka zajęła II miejsce w kategorii sałatki, surówki, przystawki – 
zgłoszona przez Alicję Siemieńczuk

Sałatka warzywnaSkładniki:
- 6 ziemniaków  
- 3 marchewki 
- 2 pietruszki 
- 1 seler 
-1 por 
- 1 opakowanie 
groszku 
- 6 jaj wiejskich 
- 1 słoik ogarków 
kiszonych 
- 2 jabłka 
- majonez,  
musztarda, sól, 
pieprz

Sposób wykonania:
Ziemniaki, marchew, pietruszkę, seler, jajka gotujemy i kroimy  
w kostkę. Ogórki, jabłka również kroimy w kostkę. Por kroimy  
w plastry. Wszystko mieszamy, dodajemy majonez, musztardę, 
sól, pieprz.  

Sałatka zajęła III miejsce w kategorii sałatki, surówki, przystawki – zgłoszona 
przez Monikę Wawryniuk
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Składniki:
- tarte ziemniaki 
- mąka pszenna 
- 1 jajko 
- sól 
- cebula 
- boczek

Sposób wykonania:
Kluski szare robione są z tartych odciśniętych ziemniaków. 
Dodaje się mąkę pszenną, jajko, sól. Następnie podsmaża  
z cebulką i boczkiem. 
Kluski zajęły I miejsce w kategorii dania mięsne i półmięsne – zgłoszone 
przez Bożenę Chudecką 

 

Kluski szare z cebulką i boczkiem

Pasztet
Składniki:
- ok. 3 kg mięsa: 
wieprzowego (w tym 
boczek), drobiowego, 
wieprzowej wątróbki (do 
30 kg) 
- 1 duża cebula 
- 3-4 średnie marchewki 
- 6 jajek 
2 bułki suszone 
- przyprawy: sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa  
w proszku, liść laurowy i 
ziele angielskie 
- olej 
- mąka

Sposób wykonania:
Mięso wieprzowe i drobiowe ugotować na wolnym ogniu 
z dodatkiem marchewki, cebulki, listków laurowych 
i ziela angielskiego, niewielkiej ilości soli do smaku. 
Wątróbkę oprószoną mąką 
usmażyć na patelni, na oleju. 
Bułki namoczyć w wodzie. 
Ugotowane, ostudzone mięso 
przekręcić 2 razy przez 
maszynkę dodając wątróbkę 
i odciśniętą bułkę. Całą masę 
dokładnie wymieszać dodając 
przyprawy: sól, pieprz, gałkę muszkatołową. Na koniec 
mieszania dodać żółtka; można rozluźnić masę dodając 
wywar z gotowanego mięsa. Ubitą na sztywno pianę białka 
bardzo delikatnie wymieszać z mięsem. Tak przygotowaną 
masę włożyć do podłużnych foremek i piec w temperaturze 
ok. 200oC ok. 40-60 minut. 
Pasztet zajął II miejsce w kategorii dania mięsne i półmięsne – zgłoszony 
przez Marzennę Lasocką 

Pasztet

Pasztet wykonany z mięsa drobiowego, warzyw i wątróbki. Dodatkiem do pasztetu jest 
konfitura z pigwy.
Pasztet zajął III miejsce w kategorii dania mięsne i półmięsne – zgłoszony przez Martę Trębicką 
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Składniki:
- ½ kg mąki
- 50 g drożdży
- sól
- woda ciepła
- po 1 szklance 
otrębów pszen-
nych, siemienia 
lnianego oraz 
szklanka pestek 
słonecznika
- ½ szklanki 
mleka
- olej

Sposób wykonania:
Drożdże rozrabiamy z mlekiem. Do przesianej mąki dodajemy siemię 
lniane, pestki słonecznika, otręby i dobrze wyrobiony wcześniej zaczyn. 
Przekładamy do miski wysmarowanej olejem i przykrywamy lnianą ścier-
ką. Odstawiamy na ok. 1,5 godziny. Ciasto musi podwoić objętość. Gdy 
wyrośnie, kilkanaście razy mocno uderzamy pięścią w wyrośnięty zaczyn. 
Wyjmujemy ciasto, dzielimy je na 2 części. Na stolnicy posypanej mąką 
rozklepujemy płaski placek, obtaczamy w mące. 
Zwijamy następnie ciasto w rulonik i wkłada-
my do foremek. Przykrywamy lnianą ścierką. 
Odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto musi po-
nownie podwoić swoją objętość.  Wkładamy 
blaszki na koniec do pieca/piekarnika nagrza-
nego do temperatury 250C. Piec ok. 15 minut. 
Chleb zajął I miejsce w kategorii pieczywo – zgłoszony przez Marcina Trębkickiego
 

Chleb

Chleb ze słonecznikiem i ziarnamiSkładniki:
  - 450g mąki pszennej 
- 450-500 ml letniej 
wody 
- 7g drożdży  
- ½ szklanki szklanki 
otrąb 
- 1/4 szklanki ziaren 
słonecznika 
- 1/4 szklanki pestek 
dyni 
- 1/8 szklanki siemienia 
lnianego 
- 1 łyżka soli 
- 1 łyżka cukru 
- żółtko i mleko do po-
smarowania chleba
, 

Sposób wykonania:
W misce wymieszać suche składniki, czyli mąkę, drożdże, ziarna 
słonecznika, pestki dyni, siemię lniane, sól i cukier. Wlać 450 ml 
wody i wymieszać wszystko dokładnie. Nie potrzeba długo mie-
szać, tylko do połączenia się wszystkich składników. Jeśli wody 
jest za mało i składniki nie chcą się 
połączyć, dodać jeszcze trochę wody. 
Odstawić na 15 minut. Keksówkę 
wyłożyć papierem do pieczenia i po-
marować olejem – łatwiej wyjdzie 
z formy. Ciasto przelać do formy, 
posypać słonecznikiem (teraz lub 
po wyrośnięciu) i odstawić w ciepłe miejsce do ponownego wy-
rośnięcia. Wyrośnięte ciasto posmarować roztrzepanym jajkiem  
i mlekiem, wstawić do nagrzanego do 180 st. C. piekarnika i piec 
ok. 55-60 minut. Pod koniec pieczenia można wyjąć chleb, aby 
opiekł się ze wszystkich stron. Upieczony chleb studzić na kratce.
 
Chleb zajął II miejsce w kategorii pieczywo – zgłoszony przez Elżbietę Misiak

ParowańceSkładniki:
- 80 dkg mąki 
- 4 żółtka i 1 całe jajko 
- 0,5 szklanki cukru  
- szczypta soli 
- 6-8 dkg drożdży 
- 20 dkg masła 
- cukier waniliowy  
- mleko (do zagniecenia)  

, 

Dobrze wyrobić, odstawić do rośnięcia. Drożdże 
dodajemy pod koniec gniecenia.  
Sposób wykonania:  
Ciasto robimy tak jak na pączki, tylko 
bardziej słodzimy. Następnie parujemy 
(szczelnie przykryte) ok. 10-15 min. 
Podajemy ze śmietaną, konfiturą, a nawet  
z ciepłym tłuszczem i ze skwarkami.  
Parowańce zdobyły wyróżnienie w kategorii pieczywo – 
zgłoszone przez Irenę Chodowiec



6 Krupnik staropolski z lat 60.
Składniki:
- 100 g kaszy 
jęczmiennej 
- 6 szklanek rosołu 
domowego (może być 
więcej)  
- 1 porcja włoszczyzny 
(marchew, pietruszka) 
- garść szczawiu 
- 0,5 kg ziemniaków 
- 3 łyżki oliwy  
-  ½ szklanki śmietany 
- sól i pieprz

Sposób wykonania:
Kaszę gotujemy w wodzie z przyprawami. Włoszczyznę ścieramy na 
tarce. Szklimy na oliwie. Zalewamy rosołem i gotujemy. Ziemniaki 
obieramy i kroimy w kostkę, dodajemy do zupy i gotujemy do miękkości. 
Szczaw myjemy i kroimy. Dodajemy do zupy razem z ugotowaną kaszą. 
Doprawiamy do smaku. Śmietanę rozprowadzamy 3-4 łyżkami do zupy. 
Wlewamy do zupy i mieszamy. 
Krupnik zajął I miejsce w kategorii zupy i buliony – 
zgłoszony przez Teresę Borkowską

KrupnikSkładniki:
 - żeberka 
- 2 marchewki 
- 2 pietruszki 
- 1 seler 
- pieprz 
- sól 
- kasza 
jęczmienna 
gruba 
- ziemniaki

Sposób wykonania:
Gotujemy wywar warzywny na żeberkach. W trakcie gotowania 
wrzucamy garść kaszy. Gotujemy ok. 1,5 godziny na wolnym ogniu. 
Krupnik zajął II miejsce w kategorii zupy i buliony – zgłoszony przez Katarzynę 
Chybowską

                                                                                                               

Pyzy ziemniaczane z soczewicą
Składniki:
- ziemniaki 
- mąka 
- sól, pieprz 
- soczewica 
- cebula

Sposób wykonania:
Część ziemniaków obranych ugotować i przepuścić przez 
praskę do ziemniaków. Część surowych zetrzeć przez tarkę 
o drobnych oczkach. Starte ziemniaki wycisnąć mocno 
przez lniany woreczek, dodać trochę mąki, trochę soli, 
wymieszać z ugotowanymi ziemniakami na jednolitą masę.  
Przygotować nadzienie: soczewicę namoczyć najlepiej na noc, 
wypłukać, przepuścić przez maszynkę o drobnym sicie, smażyć na 
patelni dość długo, dolewając do smażenia trochę wody. Cebulę 
drobno posiekać, podsmażyć na patelni, dodać do soczewicy, doprawić 

solą i pieprzem, dobrze wymieszać. Uformować podłużne pyzy.  
Z ciasta ziemniaczanego formujemy kulę, wielkości małego jabłka, 
spłaszczamy je, pośrodku nakładamy nadzienie. Formujemy 
podłużne pyzy. Wkładamy je po jednym do osolonej lekko wrzącej 
wody, gotujemy około 10 minut. Osączamy, na koniec okraszamy 
boczkiem przesmażonym z drobno posiekaną cebulką.
Pyzy zajęły I miejsce w kategorii dania warzywne – zgłoszone przez Irenę 
Wawryniuk 



7Pierogi z grzybami i kapustą
Ciasto: mąka, woda   
Farsz: 0,5 kg kapusty kiszonej, grzyby według uznania, 
cebula, sól, pieprz

Pierogi zajęły II miejsce w kategorii dania warzywne – zgłoszone 
przez Agnieszkę Demianiuk 

                                                                                                               

Babka ziemniaczana
Składniki:
- 1,5 kg ziemniaków 
startych  
- 4 łyżki mąki 
pszennej 
- 2 jajka 
- cebula 
- sól, pieprz do 
smaku

Sposób wykonania:
Wszystko razem wymieszać na jednolitą masę. Piec w blasze  
w nagrzanym piecu. 
Babka zajęła III miejsce w kategorii dania warzywne – zgłoszone przez Kamilę 
Konderę 

Placki ziemniaczano-buraczane
Składniki:
- tarte ziemniaki 
- tarte buraczki, w równej proporcji 
- 1 jajko 
- 2 łyżki mąki 
- sól i pieprz do smaku 
- 1 cebula pokrojona w kosteczkę

Wykonanie: jak placki ziemniaczane.

Dodatki: 
- świeży utarty chrzan 
- swojska śmietana 
- marchewka 
- cukier

Śmietanę ubijamy, dodajemy chrzan. Marchewka starta duszona w słodkim syropie.
Pierogi zdobyły wyróżnienie w kategorii dania warzywne – zgłoszone przez Barbarę Liliannę Bielak 
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Składniki:
- 1 kg mąki 
- 10 dkg 
drożdży 
(przygotować 
je tak, jak 
na ciasto 
drożdżowe) 
- 5 jaj 
- 0,5 kostki 
masła 
- 1 szklanka 
cukru 
- 1 szklanka 
mleka

Sposób wykonania:
W ciepłym mleku rozpuścić drożdże. Połączyć z mąką. Przykryć ściereczką 
i poczekać aż masa podwoi swoją objętość. Trzymać w ciepłym miejscu. 
Następnie dodać masło, cukier lub miód, jajka i resztę mąki. Ugniatamy, 
aż ciasto zacznie się odklejać od ręki. 
Ponownie przykrywamy ściereczką, 
odstawiamy w ciepłe miejsce i czekamy 
aż ciasto wyrośnie. Po wyrośnięciu 
nadajemy odpowiedni kształt i szybko 
je przyozdabiamy z ciasta nieco 
ściślejszego. Ciasto najlepiej upiec  
w piecu chlebowym.
Korowaj zajął I miejsce w kategorii ciasta i desery 
– zgłoszony przez Alicję Danilkiewicz 

Mieszanka ciasteczek według przepisu Babci
Składniki:
- 60 dkg mąki
- 1 masło schłodzone
- 25 dkg pudru
- 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
- 4 łyżki gęstej kwa-
śnej śmietany
- 2 żółtka

Sposób wykonania:
Przygotować kruche ciasto: posiekać masło z mąką, do-
dać żółtka, puder, śmietanę, proszek do pieczenia. Szybko 
zagnieść ciasto. Chłodzić ciasto 1 godzinę. Następnie for-
mować ciastka za pomocą przystawki. Piec w dobrze na-
grzanym piecu ok. 15 minut. Po upieczeniu opudrować. 
Przechowywać w pudełku.

Ciasteczka zajęły II miejsce  
w kategorii ciasta i desery – 
zgłoszone przez Wiktorię Trębicką 

                                                                                       
                                                                                                           

Makowiec
Składniki:
Ciasto:  
- 50 dkg mąki 
- 150 ml mleka 
- 3 dkg drożdży 
- 10 dkg cukru 
- 4 łyżki masła 
- 1 jajko i 2 żółtka

Masa makowa: 
- 30 dkg maku 
- 2 jajka  
- 15 dkg cukru 
- 1 łyżka masła 
- 3 łyżki miodu  
- 15 dkg rodzynek 
- 5 dkg skórki pomarańczowej

Sposób wykonania:
Opłukany mak zalać wrzątkiem, gotować 15 minut, 
odcedzić, zmielić 3 razy. Włożyć na roztopione masło, 
dodać miód, skórkę i rodzynki. Smażyć 15 minut mieszając. 
Ostudzić, wymieszać z żółtkami utartymi z cukrem i pianą 
z białek. 

Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru i ciepłym mlekiem, dodać 
15 dkg mąki, wymieszać, odstawić.  Gdy wyrośnie, dodać 
żółtka utarte z cukrem, mąką i jajko; wyrobić. Odstawić do 
wyrośnięcia. Rozwałkować i posmarować masą. Zrolować, 
włożyć do formy, odstawić. Posmarować roztrzepanym 
jajkiem, piec ok. 50 minut w temperaturze 200o C.
Makowiec zajął II miejsce w kategorii ciasta i desery – zgłoszony przez 
Magdalenę Miturę
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Placek z jabłkami
Składniki:
- 0,5 kg mąki pszennej 
- 2 jajka  
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 3 jabłka 
- mleko
Placki zajęły III miejsce w kategorii ciasta i desery – zgłoszone przez 
Annę Chybowską

Rogaliki z ciasta drożdżowego
Składniki:
- 1 kg mąki pszennej 
- 2 kostki masła  
- 6 łyżek cukru 
- 1 szklanka mleka 
- 10 dkg drożdży  
- cukier wanilinowy 
- dżem wieloowocowy

Sposób wykonania:
Miękkie masło z mąką rozcieramy ręką w misce. Jajka ucieramy 
z 4 łyżkami cukru i dodajemy do ciasta. Drożdże z 2 łyżkami 
cukru rozrabiamy w ciepłym 
mleku i wlewamy do ciasta. 
Dodajemy cukier wanilinowy 
i wyrabiamy aż będzie 
odchodzić od ręki. Wstawiamy 
na 2 godziny do lodówki. 
Formujemy gałki wielkości 
pomarańczy. Rozwałkowujemy 
i smarujemy dżemem. Każdą 
kroimy na 8 trójkątów i zwijamy 
od szerszego końca. Układamy 
na blasze, pieczemy ok. 25 minut. Posypujemy cukrem pudrem. 
Rogaliki zdobyły wyróżnienie w kategorii ciasta i desery – zgłoszone przez 
Emilię Kokieć 

Nalewka z kwiatów czarnego bzu
Składniki:
- 50 baldachów 
kwiatu czarnego 
bzu 
- 1 litr wody 
- 1 kg cukru 
- 3 cytryny/ 2 
limonki 
- 1 l spirytusu

Sposób wykonania:
Zebrane kwiaty odcinamy od baldachów i oczyszczamy z drobnych 
żyjątek. W garnku gotujemy wodę z cukrem i skrojoną cytryną/limonką. 
Do zagotowanego syropu wrzucamy obcięte kwiatki bzowe. Mieszamy, 
zalewamy do słoja i jego wierzch zakrywamy gazą. Po 3 dniach dolewamy 
spirytus. Nalewkę stawiamy w ciemnym i chłodnym miejscu. Po miesiącu 
odcedzamy kwiatki i zlewamy do 
butelek.
Nalewka zajęła I miejsce w kategorii napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe – zgłoszona przez 
Magdalenę Lasocką 
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Nalewka z malin

Składniki:
- 0,8 kg malin 
- 0,4 kg cukru 
- 0,5 l spirytusu 
(95%)

Sposób wykonania:
Zalać owoce spirytusem i zasypać cukrem. 
Odstawić przynajmniej na tydzień.

Nalewka zajęła II miejsce w kategorii napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe – zgłoszona przez Katarzynę Kokieć 

Wiśniówka
Składniki:
- 3 litry wiśni 
- 1 litr spirytusu 
- 1 kg cukru

Sposób wykonania:
Wiśnie zalać 1 litrem spirytusu, odstawić na 
2 tygodnie. Po tym czasie zlać. Wiśnie zsypać 
cukrem, odstawić, mieszać aż rozpuści się 
cukier. Następnie zlać, połączyć ze zlanym 
wcześniej spirytusem.
Wiśniówka zajęła III miejsce w kategorii napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe – zgłoszona przez Koło Gospodyń  
w Mierzwicach

Dereniówka
Składniki:
- 0,5 kg 
derenia (owoce 
dojrzałe) 
- 0,5 litra 
spirytusu 
- 0,3-0,5 kg 
cukru 
- 0,25 litra wody

Sposób wykonania:
Dereń zalewamy spirytusem 
na 1 miesiąc, odstawiamy to  
w ciemne miejsce. Następnie po 
miesiącu odlewamy naciągnięty 
spirytus. Wodę z cukrem 
zagotujemy, studzimy i tą wodę 
z cukrem. Nalewka najlepiej 
smakuje po około 0,5 roku (im 
starsza tym lepsza).
Dereniówka zdobyła wyróżnienie 
w kategorii napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe – zgłoszona przez 
Marzenę Zarzycką
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     Niezwykle uzdolniona młoda Artystka - Oliwia Spychel
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