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 Prostota kuchni mazowieckiej ma swoją wartość. 
Produkty i potrawy tradycyjne czy regionalne smakują wszystkim od po-
koleń. Bogactwo smaków jest ogromne. To smaki naszych pradziadków  
i babć. To smaki tradycji, element kultury, część nas.
 Mazowsze jest pełne produktów regionalnych. Tylko powiaty: 
siedlecki, łosicki i węgrowski mają ich ponad 30. Nie sposób wszystkie   
w tak małym katalogu przedstawić. To zadanie na oddzielny projekt, 
skupione tylko na takim działaniu. To zresztą nie było naszym celem. 
Niech rozsmakują się Państwo w urokach zaprezentowanych kilku ma-
zowieckich produktów regionalnych. To swoista tradycja podana na ta-
lerzu, podana wprost na wyciągnięcie ręki.

Łukasz A. Wawryniuk 
autor i koordynator projektu  

„Tradycja na talerzu”
__________________________________________________________________

Wydanie katalogu odbyło się w ramach zadania publicznego „Tradycja na 
talerzu”, które dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego”.

Fot. Krzysztof Gajewski 
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KOROWAJ WESELNY
 Korowaj weselny to ciasto drożdżowe, które jest ściśle związane z obrzędami weselnymi. 
Był wypiekany głównie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i wschodnim Mazowszu. Korowaj weselny 
to produkt tradycyjny ze Starej Kornicy, ktory został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
Województwa Mazowieckiego. Otrzymał wiele nagród m. in. Perla 2014, I miejsce podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Korowaja Mielnickiego w Mielniku, I miejsce podczas 11. Festiwalu 
Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej “Od Kujawiaka do Oberka” w 2016 roku,  
I miejsce w konkursie kulinarnym ”Kulinarny ziołowy przysmak” podczas VIII edycji tego konkursu w 2017 
roku. Prezentowany był w wielu miejscach całej Polski, a także poza jej granicami, m. in. na Litwie, w Gruzji 
czy Szkocji. 

 W kulturze wiejskiej wschodniej Polski uchodził za wielki dar od Boga. Był przepowiednią na całe 
przyszłe życie nowożeńców. Oprócz zabiegów o charakterze obrzędowym, takich jak taniec czy śpiew,  
w pieczeniu korowaja istotny był również dobór odpowiednich, uwarunkowanych tradycją, składników. 
Mąka musiała być najlepsza, a samo pieczywo ogromne, co miało być oznaką przyszłego dostatku. Pieczywo 
obrzędowe ozdabiano figurkami z ciasta w kształcie ptaszków, krówek czy gasek Ich symbolika również była 
związana z dostatkiem. W Starej Kornicy umieszczano na cieście łabędzie stykające się dzióbkami. Zielone 
rośliny, którymi ozdabiano korowaja, oznaczały życie i rozkoszny rajski ogród. Umieszczano na korowaju 
również inne symbole, takie jak krzyże, półksiężyce, koła oraz gwiazdki. Korowaj wypiekały kobiety 
zaproszone w tym celu przez matkę panny młodej. Nazywano je korowajnicami. Ciasto wypiekano dzień 
przed zaślubinami, a wnoszono na salę w trakcie przyjęcia weselnego. Korowaja dzielono między weselników 
tak, aby wszyscy dostali po kawałku.

 Podsumowując, korowaj weselny to pieczywo owiane tajemnicą, które jest jednym wielkim symbolem.

RECEPTURA: 1,5 KG mąki, 1 masło, 10 jaj, 1,5 szkl cukru, 0,5 l śmietany, 10 dag drożdży,  mleko  (ile ciasto 
“weźmie”), rodzynki, skórka pomarańczowa
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TYGODNIK ZWANY PIERNIKIEM BABUNI
 Piernik jest to ciasto związane z Bożym Narodzeniem, ale  nie tylko. Jest to ciemnobrązowe ciasto 
przygotowane z mieszaniny mąki pszennej (czasami 
żytniej), mleka, jajek, karmelizowanego cukru, miodu, 
imbiru,cynamonu, goździków ,kardamonu, gałki 
muszkatołowej, anyżu, a czasami nawet lawendy. Nazwa 
piernik pochodzi od staropolskiego słowa pierny, czyli 
pieprzny.
 Tygodnik to wyjątkowy piernik, który babcie 
wypiekały na wszystkie spotkania rodzinne. Ciasto 
zagniata się i odstawia na 7 dni w glinianym naczyniu 
w ciepłe miejsce. Dawniej był to zapiecek, teraz można 
odstawić w pobliżu grzejnika. Naczynie przykryć lniany 
obrusem. Po tygodniu pieczemy piernik. Z jednej porcji 
wyjdą 2 blachy. Gdy wystygnie, należy przykryć folią, aby 
zmiękł czy jak to mówiły babcie: “odszedł”. Piernik należy przekroić i posmarować śmietaną ubitą z cukrem.

Składniki: 1 kg mąki, 1 przyprawa do piernika, 2 szkl.cukru, 6 jaj, 2 łyżki sody oczyszczonej, 1/2 kg miodu

MIÓD WIELOKWIATOWY 
ŁĄKOWY Z KORNICY

 Miód powstaje z nektaru zbieranego 
przez pszczoły z roślin porastających kornickie 
łąki. W zależności od terminu zbioru miód 
może mieć smak mniszka, lipy czy akacji.
 Miód wielokwiatowy łąkowy  
z Kornicy w 2014 roku zdobył nagrodę Laur 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
III miejsce w konkursie Najlepszy Produkt 
Tradycyjny Wschodniego Mazowsza w 2013 
r., Nominację do Perły 2013.

PLACKI ZIEMNIACZANE 
PIECZONE NA BLASZE

 Placki z utartych ziemniaków ,z dodatkiem 
cebuli jajek i mąki. Pieczone są na blasze kuchni 
węglowej .Podawane mogą być z kwaśną śmietaną 
lub polane skwarkami.
 Placki te zdobyły wyróżnienie w konkursie 
na Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego 
Mazowsza.
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GOLONKA Z GRZYBAMI LEŚNYMI Z RUDKI
 Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2014 roku w kategorii gotowe dania i potrawy  
w województwie mazowieckim. Stara Kornica to gmina, która posiada 10 produktów na ministerial-
nej liście. Jesienią, kiedy przychodzi czas grzybobrania, wielu mieszkańców Rudki i okolic udaje się 
do lasu po grzyby, przede wszystkim kurki, które później wykorzystuje się w kuchni. Na terenie tym 
powszechnie przygotowywano tę golonkę.
 Golonka przed pieczeniem leży w zalewie słonej, a potem jest pieczona w pie-
cu chlebowym. Z golonki wyjmuje się kość i nadziewa farszem przygotowanym z mie-
lonego wieprzowego mięsa, przekręconych przez maszynkę grzybów (kurek), jaj i przy-
praw. Jest to doskonale połączenie tradycyjnych smaków charakterystycznych dla naszego 
regionu. Po wypełnieniu golonki farszem obficie posypywano ja ziołami i przyprawami, kładziono 
na blasze i pieczono. Podczas pieczenia należy polewać ją piwem. Prezentowana jest przez KGW  
z Rudki.

KORNICKIE JAJA FASZEROWANE
 Kornickie jaja faszerowane to kolejny produkt wpisany na listę w ministerstwie, jako produkt tradycyjny  
z gminy Stara Kornica. To tradycyjna potrawa wschodnich terenów województwa mazowieckiego i Podlasia. 
Jest dosyć prosta w wykonaniu i nadaje się na różne przyjęcia i świąteczne stoły. Trudno wyobrazić sobie 
Wielkanoc bez jajek faszerowanych.

 Kornickie jaja faszerowane to skorupki łupinek jaja kurzego wypełnione farszem. Ugotowane 
na twardo jajka w skorupkach należy delikatnie, a jednocześnie energicznie przekroić nożem na dwie 
połówki. Z łupinek wyciągamy białko i żółtko. Kroimy je w drobną kostkę. Dodajemy bardzo drobno 
pokrojony szczypior, sól,pieprz, masło, śmietanę, a potem z całości gnieciemy farsz. Masę po przygotowaniu 
nakładamy w skorupki jaj. Stroną z farszem moczyć w roztrzepanym jajku, a następnie w bułce tartej, 
lekko przyciskając. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu.

 Przepis na kornickie jaja faszerowane wykorzystała w swojej kuchni Magda Gesler. Przerobioną 
wersję faszerowanych jaj autorstwa pani Madgy można znaleźć na stronie newsweek.pl. 

 Na oryginalne kornickie jaja faszerowane zapraszamy do Starej Kornicy na Wschodnim Mazowszu.                                                               

SZYNKA DęBOWA Z TYNKI
 Jest to produkt przygotowywany według wieloletniej tradycyjnej receptury, którą przekazują z pokolenia 
na pokolenie mieszkańcy Zulina w gminie Stoczek (pow. węgrowski). Tynka to dębowa beczka, w której mięso 
jest przechowywane podczas peklowania.
„ Aby przygotować szynkę dębową z tynki, z szynki tylnej wieprza wydziela się 4 części po około 1,5 kg 
i odkłada do schłodzenia. Następnie naciera się mięso mieszanką przypraw składającą się z 20 dag soli, 1 dag 
cukru, 1 dag kolendry, 1 dag jałowca, z kilku liści laurowych, 4 ząbków czosnku, 10 ziaren ziela angielskiego, 
3 goździków, 15 ziaren pieprzu. Szynki „następnie zaś układają w suchem czystem drewnianym naczyniu, 
przyciskając denkiem i kamieniem. Przewracać je trzeba codziennie i przekładać u spodu na wierzch przez 
całe trzy tygodnie, poczem już dobre są do użycia” (Kuchnia 
wzorowa – Przepisy praktyczne, Warszawa 1883). Po wyjęciu  
z tynki mięso obwiązuje się wyparzonym sznurkiem bawełnianym 
i wędzi w wędzarni drewnianej zimnym dymem dębowym do 
momentu, aż szynka nabierze koloru brązowego. Szynkę po wyjęciu 
z wędzarni należy jeszcze włożyć do wody i parzyć ok. 1,5 godziny. 
Proces przygotowania do wędzenia oraz samo wędzenie drewnem 
dębowym nadaje produktowi końcowemu charakterystyczny 
smak, zapach oraz barwę. Szynka dębowa z tynki wykonywana jest 
niezmiennie według przepisu przekazywanego ustnie z pokolenia 
na pokolenie.
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NALEŚNIKI STAROKORNICKIE
 Naleśniki starokornickie to produkt tradycyjny z terenu Starej Kornicy, który został wpisany  
na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Jest to produkt bardzo łatwy w przygotowaniu. 

 A teraz trochę historii o pochodzeniu naleśników. Prawdopodobnie to w starożytności po raz pierwszy 
wylano na rozgrzana patelnie mieszankę mąki, mleka i jajek. Naleśniki znane są pod każdą szerokością 
geograficzną, ale to Włosi uważają się za ich wynalazców. Prawdopodobnie powstały we Florencji, skąd przywiozła 
je do Francji Katarzyna Medycejska, gdy wyszła za mąż za francuskiego króla. Uwielbiane na całym świecie 
pieszczą podniebienia smakoszy. Naleśniki z serem na słodko to klasyka kuchni polskiej. Pierwsze informacje 
na temat naleśników w Polsce pochodzą z XVI w. Były częstym staropolskim pożywieniem. Pierwotnie robiono 
je z gruboziarnistej mąki żytniej i pieczono bezpośrednio na płycie kuchennej, przez co były nieco grubsze  
i bardziej suche. Naleśniki starokornickie to potrawa przygotowywana dawniej przez kobiety z Kornicy 
obowiązkowo raz w tygodniu.

KONFITURA Z BOROWKĄ I GRUSZKĄ

 Gmina Paprotnia położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego (pow. siedlecki)  
i jest gminą typowo rolniczą. Głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa pszenicy, żyta, a także ziemniaków. 
Ponadto, gminę pokrywają duże połacie lasów, które dostarczają mieszkańcom wielu owoców leśnych, między 
innymi borówek. Gospodynie od pokoleń przygotowywały z nich przeróżne przetwory, ale najbardziej znaną 
na tych terenach jest konfitura borówkowa z gruszką. Konfitura borówkowa wykorzystywana jest jako deser, 
nadzienie do pączków, ciast, ale przede wszystkim jako dodatek do pieczonego drobiu i innych przekąsek.
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