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KUCHNIA 
 

 

Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy lubisz gotować? 

 jaką kuchnię preferujesz? 

 jakie jest Twoje ulubione danie? 

 czy znasz jakieś nietypowe i oryginalne dania kuchni świata? 

 czy są potrawy lub produkty, których nie lubisz? 

 czym charakteryzuje się kuchnia Twojego regionu? 

 

Bigos jest potrawą przyrządzaną najczęściej z drobno posiekanej białej 

kapusty – kiszonej lub świeżej. Jest tradycyjną potrawą w kuchni polskiej. W 

bigosie staropolskim znajdują się grzyby suszone, śliwki suszone, różne gatunki 

mięsa (wołowe, wieprzowe, drobiowe) i wędlin, ziele angielskie, liść laurowy i 

cebula. Całość jest duszona długo, nawet kilka dni i podlewana czerwonym 

winem. Smak bigosu powinien być kwaskowo-słodkawy, kolor ciemnobrązowy, 

konsystencja – gęsta. Bigos tradycyjnie podawany jest w okresie Bożego 

Narodzenia, w Wigilię podawany jest w wersji bezmięsnej. 

Tradycją myśliwych jest urządzanie biesiady po polowaniu i wtedy 

również podawany jest bigos z dodatkiem mięsa z dziczyzny (sarny, jelenia, 

zająca) i z ziarnami jałowca. 

Pierogi ruskie to popularne pierogi w Polsce i na zachodniej Ukrainie, 

tradycyjna potrawa kresowa, w Rosji wbrew pozorom mało znana. Po drugiej 

wojnie światowej, gdy Kresy znalazły się w granicach Związku Radzieckiego, w 

barach krążyła anegdota: 

„– Kto zamawiał ruskie? 

– Nikt, same przyszły...‖. 

Znane są również wierszyki o pierogach:  

„Ślimak, ślimak, wystaw rogi, 

dam ci sera na pierogi‖. 

a także przyśpiewki ludowe: 

„Magda, gotuj pierogi, 

kiedy nie ma mąki... 

a Magda – do miasta, 

po mąkę do ciasta, 

Magda, gotuj pierogi!‖. 

Ciasto na pierogi przyrządza się z mąki i wody, a farsz z ziemniaków i 

białego sera. Mogą być podawane z wody lub odsmażone, okraszone zeszkloną 

cebulą lub skwarkami ze słoniny. 

Gołąbki to potrawa, którą wykonuje się z wieprzowego mięsa mielonego, 

zmieszanego z ryżem lub kaszą gryczaną, jajkiem, cebulą, solą i pieprzem, 
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owiniętego w liść kapusty białej. Gołąbki dusimy w zamkniętym naczyniu, 

potem podajemy z sosem pomidorowym lub pieczarkowym. Na Kresach gołąbki 

zawijane są w liście kapusty kiszonej z farszem z kaszy gryczanej, następnie 

pieczone i podawane na Wigilię. Jest to potrawa biedniejszej części ludności. 

Żurek to regionalna potrawa Słowian północnych. Wykonuje się go na 

zakwasie z razowej mąki żytniej. Gotowany jest na wywarze z kości, warzyw i 

suszonych grzybów z dodatkiem białej kiełbasy, wędzonego boczku, żeberek; 

żurek zabielany jest śmietaną. Podawany jest z jajkiem ugotowanym na twardo. 

Żurek ma lekko kwaśny smak, jest tradycyjnym daniem na śniadanie 

wielkanocne. 

 
Kolację wigilijną Polacy zaczynają od barszczu czerwonego. To zupa z 

buraków i włoszczyzny robiona na zakwasie. Ma kwaskowy smak i intensywny 

czerwony kolor. Podawana jest z uszkami – niewielkimi pierożkami z farszem 

grzybowym. 

Rosół jest narodową potrawą polską, którą przyrządzamy na wywarze ze 

świeżej wiejskiej kury i jarzyn (marchew, pietruszka, por, przypieczona cebula, 

seler i natka pietruszki), może być z dodatkiem mięsa wołowego. Jest 

esencjonalny i klarowny. Gotujemy go przynajmniej trzy godziny. 

Przyprawiamy solą, pieprzem, dodajemy ziele angielskie i liść laurowy. 

Podawany jest z makaronem. Często gości na niedzielnych stołach, polecany 

jest dzieciom i rekonwalescentom. 

Zupa pomidorowa jest bardzo popularna w kuchni polskiej. Gotowana jest 

na wywarze z jarzyn lub bulionie mięsnym. Jej głównym składnikiem są świeże 

rozdrobnione pomidory lub koncentrat pomidorowy; zupa pomidorowa 

zaprawiana jest śmietaną. Ma ona lekko kwaskowy smak. Podawana jest z 

makaronem lub ryżem. Legenda głosi, że myszy zjadły Popiela, bo nie chciały 

jeść zupy pomidorowej z makaronem, a ryżu nie było. 

We fraszce, przypisywanej Janowi Kochanowskiemu, można przeczytać 

pochlebne słowa na temat polskiego specjału: 
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„Nie masz w życiu większe doznanie 

jak talerz pomidorowej smakuje 

tegoż co się po tym stanie 

nic w świecie nie dorównuje‖. 

Zupa ogórkowa jest często podawana na polskie stoły. Jest tradycyjną 

polską zupą. Gotuje się ją na wywarze z jarzyn lub mięsa z drobno pokrojonymi 

ziemniakami. Kwaskowego smaku dodają zupie starte ogórki kiszone. Zupa jest 

zabielona śmietaną, posypana drobno pokrojonym świeżym koperkiem. 

Flaki to gęsta zupa, którą przyrządza się z pokrojonego w cieniutkie 

paseczki żołądka wołowego. Flaki gotuje się bardzo długo w bulionie z 

włoszczyzny, aż mięso będzie miękkie. Doprawia się je solą, pieprzem, gałką 

muszkatołową, papryką, dodaje się liść laurowy. Flaki mają pikantny smak, 

zaprawione są zasmażką. Mają swoich gorących zwolenników i wielu 

przeciwników ze względu na jakość mięsa. 

Kapuśniak to zupa, którą gotujemy na żeberkach i wędzonym boczku z 

jarzynami pokrojonymi w kostkę. Kwasowości dodaje zupie kapusta kiszona, 

którą dodajemy wraz z przyprawami: kminkiem, zielem angielskim, liściem 

laurowym i pieprzem. To potrawa tłusta i aromatyczna. 

Kaszanka to wyrób wędliniarski z kaszy gryczanej, krwi zwierzęcej i 

podrobów (płuca, wątroba), przyprawiona jest majerankiem, pieprzem i cebulą. 

W gospodarstwach domowych wytwarzana jest przy okazji świniobicia. Farsz 

jest wsuwany w jelito zwierzęce, a następnie kaszanka jest parzona lub 

pieczona, coraz częściej grillowana. Kaszanka zawiera witaminy z grupy B i 

minerały, ale też dużo cholesterolu.  

Mazurek to świąteczne ciasto wielkanocne kuchni polskiej. Robione jest na 

kruchym spodzie z dużą ilością bakalii i owoców, z masą kajmakową, 

orzechową lub lukrem. 

Faworki lub chrust – to chrupkie, słodkie ciasto, które przyrządza się z 

mąki, żółtek jaj, śmietany i cukru. Ciasto spulchnia dodatek alkoholu. Ciasto 

rozwałkowane jest cieniutko, pokrojone w prostokąty i złożone w kokardkę, 

smażone na gorącym tłuszczu, posypane cukrem pudrem. Najczęściej smażone 

jest w okresie karnawału i na Tłusty Czwartek. 
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Babka to tradycyjne wielkanocne ciasto drożdżowe. Przyrządza się ją z 

mąki, jaj i cukru oraz bakalii. Babkę piecze się w karbowanych formach, jej 

kształt przypomina spódnicę. Po upieczeniu babkę dekoruje się lukrem lub 

czekoladą. 

Żubrówka to aromatyzowana wódka, ulubiony trunek osiemnastowiecznej 

polskiej szlachty. Do jej produkcji wykorzystywany jest spirytus rektyfikowany 

i wywar z wonnej trawy – turówki, nazywanej żubrówką. Dzięki temu wódka 

ma niepowtarzalny smak i żółtawy kolor. Podawana jest schłodzona lub w 

drinku z sokiem jabłkowym – taki drink nosi nazwę „Szarlotka‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. Do bigosu może być dodawane czerwone wino. X  

2. Pierogi są aromatyzowane jałowcem.   

3. Żurek jest gotowany z mięsa gęsiego.   

4. Gołąbki są przyrządzane z dzikich gołębi.   

5. Rosół gotujemy ze świeżej wiejskiej kury i jarzyn.   

6. Myszy zjadły Popiela, bo w zupie pomidorowej nie było ryżu.   

7. Zupę ogórkową gotujemy ze świeżych ogórków.   

8. Flaki są słodkie i rzadkie.   

9. Do kapuśniaku dodawane są aromatyczne przyprawy.   

10. Kaszanka nie zawiera cholesterolu.   

11. Mazurek to wielkanocne ciasto drożdżowe.   

12. Faworki to słodkie ciasteczka nazywane chrustem.   

13. Do tradycyjnej wielkanocnej babki dodawane są bakalie.   

14. Żubrówka swój aromat zawdzięcza wonnej trawie turówce.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę odnaleźć wyraz niepasujący do pozostałych. 

Przykład: sól – pieprz – turówka – pomidor 

bigos – zupa pomidorowa – rosół – zupa grzybowa 

kasza – mięso – kapusta – bakalie  

szarlotka – sok jabłkowy – żubrówka – kaszanka 

kapuśniak – flaki – zupa ogórkowa – mazurek 

szarlotka – mazurek – faworki – flaki 

wołowina – wieprzowina – dziczyzna – chrust 
 

Ćwiczenie 3. Proszę podać jak największą liczbę słów (rzeczowników i 

przymiotników) związanych z kuchnią zaczynających się na wszystkie litery 

alfabetu. 

Przykład: A – aronia, awokado, ananas, arbuz, anchois, anyż, 

aromatyczny, apetyczny, apetyt 
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Ćwiczenie 4. Proszę podać przepis na dowolne danie ukraińskie. Proszę 

użyć słów: obrać, pokroić w kostkę, pokroić w paski, wrzucić, wyciągnąć, 

odcedzić, zetrzeć, dolać, podawać, ugotować, zagotować, dodać, popieprzyć, 

posolić, przyprawа, podsmażyć, posypać. 
 

Ćwiczenie 5. Proszę połączyć potrawę ze składnikami 

1. bigos   a) kura, makaron, jarzyny 

2. gołąbki    b) masa kajmakowa, lukier, bakalie 

3. rosół    c) kapusta, grzyby, mięso 

4. kaszanka    d) kapusta, ryż/kasza, mięso 

5. faworki    e) mąka, tłuszcz, cukier puder 

6. babka   f) podroby, krew, jelito 

7. mazurek   g) śmietana, warzywa, ogórki 

8. zupa ogórkowa   h) drożdże, lukier, bakalie 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 jak nazywa się tradycyjna potrawa z kapusty, mięsa i grzybów? 

 jaka zupa gości na polskich stołach w czasie Wielkanocy? 

 jakie słodycze jedzą Polacy na Wielkanoc? 

 jakie są najpopularniejsze pierogi? 

 z czego się robi flaki? 


