Przepisy kulinarne, czyli przysmaki
Śląskiego Dinusia

Germuszka









Składniki:
chleb 6 kromek
jajka 2 sztuki
masło 2 łyżki
woda 2 L
sól

Sposób przygotowania:
Wodę zagotować z solą i kminkiem, po czym wrzucić do niej chleb pokrojony w kostkę. Gotować tak
długo, aż chleb rozgotuje się całkowicie. Do gorącej zupy wlewać stopniowo roztrzepane jaja, ciągle
mieszając. Całość zagotować, zdjąć z ognia, dodać masło i sól do smaku. Podawać na gorąco.
Zupa z chleba znana w kuchni śląskiej rownież pod nazwami „bermuszka” oraz „warmuszka”. Jest to
potrawa dość gęsta, zawiesista, o konsystencji rozgotowanego chleba, kolorze miąższu chleba,
z widocznymi ciemniejszymi kawałkami skórki od chleba, kremowymi nitkami ściętego jajka
i brązowymi ziarenkami kminku.
Germuszkę można przygotować szybko i bez dużego nakładu pracy, a do tego jest lekkostrawna
i tania.

Kluski śląskie

Składniki (dla 4 osób):
 1 kg sypkich ziemniaków
 mąka ziemniaczana
 1 jajko (opcjonalnie)
Proporcja ziemniaków w stosunku do mąki ziemniaczanej wynosi 4:1.
Sposób przygotowania:
 Obrane ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie, studzimy i mielimy w maszynce.
 Płasko ugniatamy ziemniaki w misce, dzielimy na 4 części, jedną część wyjmujemy.
 W wolne miejsce po części ziemniaków wsypujemy mąkę.
 Zagniatamy ciasto aż będzie odrywać się od ręki.
 Z ciasta formujemy niewielkie, kuliste kluski, palcem wygniatamy w każdej niedużą dziurkę.
 Wrzucamy kluski do osolonego wrzątku, mieszamy, żeby nie przywarły do dna. Gdy wypłyną na
powierzchnię, trzymamy na ogniu jeszcze ok. 1-2 minuty. Wyjmujemy i odcedzamy.

Rolady śląskie
Składniki:
 pól kilograma mięsa wołowego pieczeniowego
 5 dag boczku wędzonego
 1- 2 ogórki kiszone
 1 mała cebula
 1 płaska łyżka musztardy
 1 płaska łyżka koncentratu pomidorowego
 5 dag smalcu
 sól
 pieprz naturalny mielony
 mąka pszenna
 śmietana
Sposób przygotowania:
 Mięso opłukać i pokroić w plastry a następnie delikatnie rozbić zwilżonym zimną wodą
tłuczkiem, natrzeć solą i pieprzem. Każdy płat posmarować musztardą i koncentratem
pomidorowym. Cebulę , ogórki i boczek pokroić na paseczki. Kawałeczki cebuli, boczku i
ogórka układać na mięsie, każdy płat ściśle zawijać w roladę i spiąć wykałaczkami lub
owiązać białą nitką. Rozgrzać tłuszcz, kłaść rolady i mocno zrumienić z obu stron. Podlać
wodą lub wywarem z mięsa. Dusić pod przykryciem około 1 godziny. Gdy rolady będą już
miękkie wyciągnąć z nich wykałaczki lub usunąć nici, sos zagęścić śmietaną i mąką.
Podawać z kluskami śląskimi i modrą kapustą.

Modra kapusta

Składniki:
 1 czerwona kapusta
 cebula 1-2 sztuki
 boczek wędzony lub inna wędzonka 100 gram
 ocet 5 %, 2-3 łyżki
 cukier 1 łyżeczka
 sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
 Poszatkowaną kapustę ugotować do miękkości i odlać nadmiar wody.
 Doprawić octem, łyżeczką cukru, szczyptą soli i pieprzu.
 Następnie dodać drobno posiekaną cebulę surową lub zeszkloną i podsmażony
boczek.
 Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.
 Można również dodać potarte jabłko.

Buchty
Składniki:
 50 dag mąki pszennej
 4 dag drożdży
 200 ml mleka
 6-7 dag masła
 1 jajko
 2 łyżki cukru

Sposób przygotowania:
 Przygotować rozczyn drożdżowy z kostki (4dkg) drożdży rozgniecionych z łyżeczką cukru i mąki oraz 5-oma
łyżkami mleka. Do miski wsypać 50 dag mąki, zrobić dołek i wlać do niego rozczyn drożdżowy. Przykryć
bawełnianą ściereczką. Po około pół godziny rozczyn powinien się burzyć. Wtedy dodać do miski jajko,
mleko, bardzo miękkie masło, cukier, szczyptę soli. Wyrabiać ciasto ręcznie lub mikserem na wolnych
obrotach, aż będzie gładkie. Przyprószyć mąką, aby się nie kleiło. Wyrobioną kulkę ciasta wywałkować na
1,5 cm grubości i wykrawać szklanką krążki, które znów muszą wyrosnąć przykryte ściereczką (około 30
min.). Kiedy buchty zwiększą objętość, kłaść po kilka sztuk do garnka z wkładem do gotowania na parze i
parować pod przykryciem 5-10 min. Buchty podawać polane masłem, posypując cukrem i cynamonem, albo
z sosem waniliowym lub syropem owocowym.
Buchty to okrągłe drożdżowe kluski, gotowane na parze. Mogą być podawane na słodko lub na słono. Stanowią
tradycyjne danie na Śląsku i w Wielkopolsce. Inne nazwy to pyzy lub pampuchy.

Kluski śląskie mieszane
Składniki:


1,5 kg ziemniaków



sól

Sposób przygotowania:


Ziemniaki rozdzielić na 2 części. Jedną porcję ugotować w osolonej wodzie a drugą
zetrzeć na tarce. Starte surowe ziemniaki odcisnąć przez czystą szmatkę.
Odciśnięty płyn odstawić na chwilę, tak aby na dnie naczynia osadził się
krochmal. Wodę zlać a osad z dna naczynia dodać do odciśniętych ziemniaków,
Ugotowane ziemniaki zmielić w maszynce lub przecisnąć przez praskę. Jeszcze
gorące gotowane ziemniaki połączyć z surowymi i krochmalem. Wyrobić na
jednolitą masę i uformować małe kulki, lekko spłaszczyć w dłoniach i zrobić
pośrodku dziurkę. Kluski wrzucać do osolonego wrzątku. Po wypłynięciu na
wierzch, zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez około 5 min na wolnym ogniu.

Ajnlauf
Składniki:


2,5 l rosołu



2 jajka



4–5 łyżek mąki pszennej



łyżka wody lub mleka (opcjonalnie)



natka pietruszki

sposób przygotowania:


Jajka roztrzepać widelcem, dodając stopniowo mąkę pszenną. Rozcierać przez
około 4 minuty, by nie było grudek; można dodać łyżkę mleka lub wody. Ciasto
powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Lać na wrzący rosół, całość lekko
zamieszać. Kiedy ajnlauf wypłynie gotowe do serwowania (posypać natką
pietruszki).

Wodzionka tradycyjna

Składniki:


2–3 kromki czerstwego chleba



1 łyżka tłuszczu (np. smalec, masło)



maggi



sól



pieprz



1–2 ząbki czosnku

Sposób przygotowania:


Chleb pokroić w kostkę, czosnek drobno posiekać. Wszystkie składniki umieścić w
głębokim talerzu i zalać wrzątkiem.

Kotlety schabowe po śląsku
Składniki:
 1 kg, schabu
 Bułka tarta
 Tłuszcz
 Powidła śliwkowe
 Czerwone wino
 Mąka
 Goździki, cukier, sól

Sposób przygotowania:
 Schab płuczemy, zalewamy posolonym wrzątkiem i obgotowujemy, po czym
studzimy.
 Mięso porcjujemy, obtaczamy w bułce tartej i rumienimy na rozgrzanym tłuszczu.
 Powidła śliwkowe rozprowadzamy wywarem powstałym podczas gotowania
schabu, dodajemy goździki, cukier i sól. Wszystko mieszamy.
 Do otrzymanego sosu wkładamy mięso i dusimy przez krótki czas.
 Sos zaprawiamy mąką, dodajemy wino i zagotowujemy.
 Kotlety podajemy z ziemniakami

Schaboszczak po śląsku
Składniki:
 1 kg schabu z kością
 15 dag powideł ze śliwek (najlepiej węgierek
 olej rzepakowy
 bułka tarta
 lampka wytrawnego wina czerwonego
 goździki (2-3 szt.)
 1 łyżeczka cukru
 Sól
Sposób przygotowania:
 Schab umyć i obgotować w osolonym wrzątku. Wystudzić.
 Mięso porcjujemy, obtaczamy w bułce tartej i rumienimy na rozgrzanym tłuszczu.
 Powidła śliwkowe rozprowadzić na sos wywarem powstałym podczas gotowania schabu,
dodać goździki, cukier i sól.
 Do otrzymanego sosu włożyć mięso i dusić przez krótki czas.
 Sos zaprawić ewentualnie mąką, dodać wino i zagotować.
 Kotlety schabowe z sosem podać z tłuczonymi ziemniakami lub kaszą gryczaną

Zupa szczawiowa z jajem
Składniki:






litr bulionu mięsnego lub warzywnego, najlepiej własnej roboty
4 ziemniaki
2 duże pęczki szczawiu (dwa pełne woreczki śniadaniowe)
sól i pieprz, maggi
kilka jajek przepiórczych
kwaśna śmietana (jeśli ktoś lubi zupy zabielane)

UWAGA: zupę można też podawać z ryżem, wtedy zmniejszamy o połowę ilość
ziemniaków, aby nie była zbyt gęsta
Sposób przygotowania:
 Zagotować bulion i dodać do niego ziemniaki pokrojone w kostkę i zacząć gotować
ziemniaki.
 Szczaw dokładnie opłukać, odciąć łodyżki, drobno pokroić, wrzucić do gotującej się
zupy, gdy ziemniaki są półmiękkie.

Jajka przepiórcze włożyć do zimnej wody, gdy ta się zagotuje, wyłączyć ogień, a jajka
pozostawić we wrzątku.
 Gdy ziemniaki są miękkie, odstawiamy zupę z palnika (młody szczaw ugotuje się
bowiem błyskawicznie). Zmiksować na gładki krem, doprawić do smaku solą, maggi i
pieprzem.
 Podawać z kleksem śmietany i przekrojonymi na pół, obranymi jajkami
przepiórczymi.

Karminadle

Składniki:
 40dkg mięsa mielonego (wieprzowo-wołowego)
 bułka
 cebula
 posiekana natka pietruszki
 sól
 pieprz
 tarta bułka
 tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania:


Mięso wymieszać z namoczoną bułką, surowym jajkiem,
posiekaną zieleniną, drobno posiekaną cebulą. Doprawić do
smaku solą, pieprzem. Dobrze wyrobić na jednolitą masę. Z
masy mięsnej formować kotleciki. Na patelni rozgrzać tłuszcz
(olej) i smażyć jak, aż ładnie się zrumienią.
 Można podać z ziemniakami i buraczkami


Polędwica w szynce parmeńskiej











Składniki:
2 polędwice wieprzowe (około 40 dag),
10 dag cienko pokrojonej szynki parmeńskiej lub innej długo dojrzewającej
10 dag suszonej żurawiny,
szklanka białego wytrawnego wina,
łyżeczka mąki
łyżka masła,
sól,
pieprz.
Sposób przygotowania:
Polędwice oczyścić z błon, natrzeć solą, pieprzem i smażyć na maśle z obu stron,
aż się ładnie zarumienią.
Przełożyć na deskę, owinąć szynką parmeńską i ułożyć w naczyniu żaroodpornym.
Do naczynia wlać wino i dodać żurawinę.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 40 minut.
Sos przelać na patelnię i zagęścić mąką rozrobioną w niewielkiej ilości wody.

Schab ze śliwką

Składniki:
- 1 i 1/2 kg schabu,
- majeranek,
- sól,
- 3 ząbki czosnku,
- kilka goździków (dla tych, którzy lubią staropolskie nuty w smaku)
- 10 dkg. suszonych śliwek,
- 1 łyżka smalcu.

Sposób przygotowania:

Mięso myjemy, wycieramy do sucha.
 Przygotowujemy mieszankę do nacierania. Majeranek, sól i rozdrobniony czosnek mieszamy ze
sobą. Tak przygotowaną mieszanką nacieramy mocno schab ze wszystkich stron. Staramy się
wetrzeć ją jak najmocniej, by trzymała się powierzchni mięsa.

Wkładamy mięso do naczynia do pieczenia. Chowamy do lodówki na kilka godzin. Optymalnie
jest potrzymać tak przygotowane mięso przez noc.

Wyjęty schab szpikujemy kilkoma śliwkami za pomocą długiego, sztywnego pręta. Idealnie do
tego celu nadają się szpikulce do fondu. Ok. 12 śliwek rozkładamy na dnie naczynia. Wielbiciele
smaku staropolskiego dokładają kilka goździków. Podlewamy wodą (1/2 szklanki) i kładziemy
kawałek smalcu na wierzch.

Pieczemy w dobrze rozgrzanym piekarniku 1 godz. 20 min. Co 20 min. podlewamy mięso sosem,
którego powinno być sporo na dnie naczynia. Jeśli zanadto wyparował, uzupełniamy braki
wodą. Jeśli schab zanadto się przypieka z wierzchu, to przykrywamy go folią.

Kroimy dopiero po zupełnym ostygnięciu.

Rosół
Składniki, około 7 - 8 porcji:
• 1 kurczak o wadze około 2 kg
• sól morska, około 1/2 płaskiej łyżki stołowej
• 1 cebula, nieobrana
• 1 bardzo duża marchewka lub 2 średnie, 1 pietruszka,
kawałek selera i pora, liść kapusty
• 5 ziarenek ziela angielskiego, 2 liście laurowe,
szczypta pieprzu grubo zmielonego lub 3 całe
ziarenka pieprzu
• ugotowany makaron, posiekana natka pietruszki.







Sposób przygotowania:
Kurczaka pokroić na części (szyję, skrzydełka, podudzia, udka, piersi,
korpus). Piersi nie dodawać do rosołu (można zrobić z nich np. drugie danie).
Wszystkie inne części kurczaka włożyć do dużego garnka, zalać zimną wodą
(w całości przykryć mięso). Zagotować, zszumować (zdjąć zebraną pianę na
powierzchni). Zmniejszyć ogień, posolić i gotować na bardzo małym ogniu
(rosół ma tylko mrugać) pod uchyloną pokrywą przez około 1/2 godziny.
Cebulę umyć i wyszorować, ale nie obierać. Marchewkę, pietruszkę i selera
obrać, pora i kapustę opłukać.
Do rosołu (po 1/2 godziny gotowania) dodać przygotowane warzywa oraz ziele
angielskie, liście laurowe i czarny pieprz.
Gotować przez około 1,5 godziny na malutkim ogniu. W trakcie gotowania
skrapiać rosół odrobiną zimnej wody. Do talerzy włożyć ugotowany i
odcedzony makaron, zalać gorącym rosołem. Można też dodać mięso z rosołu i
marchewkę.

Kołacz śląski z posypką
Składniki :







400 gram mąki pszennej poznańskiej, 100 gram maki krupczatki
50 gram świeżych drożdży
2 żółtka
2 łyżki oleju słonecznikowego, 80 gram rozpuszczonego masła
3 łyżki cukru pudru, szczypta soli
duży cukier waniliowy, lub łyżeczka esencji waniliowej.

Sposób przygotowania:
Mąkę przesiać. Z 3 łyżek mąki, 3 łyżek letniego mleka, 1 łyżeczki cukru i
drożdży zrobić rozczyn (gęstość śmietany), postawić w cieple na 20 min.
Do mąki wlać rozczyn , utarte z cukrem żółtka i mleko w ilości ok 400 ml.
Na koniec dodać stopione masło i olej. Następnie wyrobić na pulchne ciasto.
Wyłożyć na blachę wyścieloną papierem do pieczenia wysmarowanym masłem,
rozciągnąć na całej powierzchni, obłożyć posypką i zostawić na 30 min do wyrośnięcia.
P iec na złoto w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez 35 min.
Posypka:







250 gram mąki pszennej
125 gram miękkiego masła
125 gram cukru pudru
1 duży cukier waniliowy
Wszystko wyrobić na gładkie ciasto ( konsystencja plasteliny) palcami skubać
posypki i nakładać na ciasto lekko docisnąć . Można ciasto posmarować
białkiem przed położeniem posypki.

