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Przewodnik Kulinarny

SMAKI ZIEMI ZAMOJSKIEJ

SŁOWO WSTĘPU

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik kulinarny zawierający przepisy na wyjąt-

kowe dania z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”.

Przepisy kulinarne znajdujące się w niniejszej publikacji zostały zaprezentowa-

ne podczas konkursu pt.” Nasze Kulinarne dziedzictwo – przegląd potraw lokalnych 

z obszaru LGD Ziemia Zamojska” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania 

„Ziemia Zamojska” w 2010 r. podczas festynów i dożynek.

Przepisy zawarte w niniejszym przewodniku uporządkowane są według gmin, 

w których powstały. Zauważyć więc możemy charakterystyczne dania wyróżniające 

daną okolicę.

Zachęcamy do lektury i życzymy smacznego!



Teksty:
Archiwum Biura LGD „Ziemia Zamojska”

Fotografi e:
Archiwum Biura LGD „Ziemia Zamojska”

Wydawca:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Sitno 73, 22-424 Sitno

Druk:
Drukarnia ATTYLA sj, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61

tel./fax 84 639 12 13, e-mail: drukarnia@attyla.eu, www.attyla.eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Przewodnik Kulinarny

SMAKI ZIEMI ZAMOJSKIEJ

KOCIOŁEK ZAGŁOBY

Składniki:
Kasza jaglana, kiełbasa, boczek wędzony (tłusty), cebula, marchew, przypra-

wy (sól, pieprz, ziele angielskie, zioła), woda.

Sposób przygotowania:
Boczek i kiełbasę pokroić w kostkę i lekko podsmażyć w kociołku. Dodać 

pokrojone w półplasterki cebulę i marchew. Dodać przyprawy. Poddusić, 

aby wszystko zmiękło. Wsypać kaszę jaglaną i wlać odpowiednią ilość  wody. 

Dusić na ogniu aż kasza wchłonie wodę i będzie miękka. Trzymać na wol-

nym ogniu aż do chwili podania.

Danie to najlepiej smakuje przygotowane w specjalnym kociołku i przygo-

towane nad ogniskiem.

Przepis pochodzi ze zbiorów Bractwa Rycerskiego z Grabowca. G
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Składniki:
Na polowe danie żniwne: mięso wieprzowe (najlepiej łopatka lub karków-

ka), boczek biały tłusty lub słonina, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy, sól, 

pieprz.

Na chleb: mąka pszenna, płatki owsiane, pestki dyni i słonecznika, siemię 

lniane, drożdże, woda, sól.

Na napój miętowy: listki świeżej mięty, kwasek cytrynowy, cukier, woda

Sposób przygotowania:
Mięso:  Mięso i boczek pokroić w kawałki lub zemleć w maszynce.  Ułożyć 

ciasno w słoikach, dodać przyprawy.  Jeśli mięso jest w kawałkach to dodać 

trochę tłuszczu. Zapiekać w piekarniku lub piecu około 2 godziny.

Chleb: Suche składniki wymieszać w misce. Dodać rozczyn z drożdży i cie-

płą wodę. Wyrobić drewnianą łyżką lub ręką. Włożyć do podłużnych blaszek 

i poczekać aż wyrośnie (ok. 1 godz.).

Napój miętowy: Liście z mięty zalać wrzącą wodą z kwaskiem cytrynowym, 

odstawić na 2 doby. Następnie odcedzić, dodać cukier, zagotować, zlać do 

butelek lub słoiczków.

Mięso wekowane w słoikach przygotowywano po „świniobiciu”  i podawa-

no w czasie żniw lub młocki wraz z chlebem pieczonym przez gospodynie 

i miętowym orzeźwiającym napojem.

Przepis pochodzi ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

POLOWE DANIE ŻNIWNE Z CHLEBEM I NAPOJEM MIĘTOWYM
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PASZTET ZOSI

Składniki:
Głowizna wieprzowa, pierś z indyka, marchew, bułka tarta, przyprawy (sól, 

pieprz, zioła).

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki ugotować i zemleć w maszynce do mięsa. Wymieszać, 

doprawić, przełożyć do blaszek i upiec.

Pasztet to tradycyjne danie chłopskie, współcześnie wzbogacone mięsem 

indyczym i przyprawami.

Przepis pochodzi ze zbiorów Pani Zofi i Krauze z Grabowca.
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Przewodnik Kulinarny
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PIEROGI WIEJSKIE – SMAKI DLA WSZYSTKICH

Składniki:
Ciasto na pierogi: mąka, jaja, woda.

Farsz: twaróg mielony, kasza, sól, przyprawy, owoce.

Sposób przygotowania:
Wyrobić ciasto pierogowe z podanych wyżej składników.

Przygotować farsz: zmielony twaróg połączyć z uprzednio ugotowaną ka-

szą, dodać szczyptę soli, przyprawy.

Owoce odłączyć z soku. Farszem i owocami nadziewać ciasto pierogowe, 

ugotować pierogi, ostudzić i podawać.

Pierogi wiejskie w naszym regionie są tradycyjnym daniem, którego przepis 

przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Podawane są zazwyczaj jako 

danie główne.

Przepis pochodzi ze zbiorów Pani Joanny Gardias z Grabowca-Góry.
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Składniki:
2 szklanka mąki, 2 łyżki wody, kostka masła dobrze schłodzonego, 20 dag 

sera białego, 50 dag malin, cukier do smaku.

Sposób przygotowania:
Mąkę, wodę i masło szybko zagnieść. Całość wstawić do lodówki i mocno 

schłodzić. Ser biały przepuścić przez maszynkę, utrzeć z malinami i cukrem. 

Schłodzonym ciastem wypełnić foremki na babeczki. Piec ok. 25 minut. Po 

ostudzeniu babeczki wypełnić masą malinową, udekorować malinami. 

Wszystkie produkty podane w przepisie pochodzą z Żurawlowa. Prostota 

wykonania pozwala na przyrządzanie tego deseru przez całą rodzinę, pomi-

mo licznych zajęć w gospodarstwie.

Przepis pochodzi ze zbiorów Pani Barbary Siegieńczuk z Żurawlowa.

PYCHOTKA ŻURAWLOWSKA
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PLACEK Z GRZYBAMI LEŚNYMI PO DUBIEŃSKU

Składniki:
Ciasto: 25 dag mąki, pół kostki masła, 1 jajko, szczypta soli, 3 łyżki wody.

Nadzienie: 1 cebula, 20 dag grzybów (najlepiej kurki lub borowiki), 1/4 kostki 

masła, 0,5 l śmietany 22%, 3 jajka, 1/2 szklanki wody, sól, pieprz ziołowy, pieprz 

prawdziwy, gałka muszkatołowa, pęczek natki pietruszki, przyprawa maggi.

Sposób przygotowania:
Foremkę wylepić ciastem, nakłuć widelcem, piec ok. 10 minut w temperatu-

rze 1800C. Placek ostudzić, na ostudzony wyłożyć nadzienie.

Nadzienie: cebulę poddusić na maśle, dodać pokrojone grzyby. Podlać 

wodą, dodać przyprawy i dusić ok. 15 minut. Przestudzić, dodać do masy 

śmietanę wymieszaną z jajkami, pokrojoną natkę pietruszki, wylać na pod-

pieczone ciasto i piec ok. 20 min. w temperaturze 1800C.

Placek z grzybami związany jest z tradycją grzybobrania w lasach okalają-

cych miejscowości Dub.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Dubie.
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Składniki:
Schab, mięso mielone, boczek, ser żółty, ogórek kiszony, sól, pieprz, majera-

nek, jajko.

Sposób przygotowania:
Schab kroimy na plastry i rozbijamy. Mięso mielone mieszamy z przyprawami 

i jajkiem. Boczek, ser żółty, i ogórek kiszony kroimy w paski. Na schab nakła-

damy farsz mięsny, paski boczku, sera i ogórka. Formujemy roladki, maczamy 

w mące i smażymy na oleju na złoty kolor. Roladki posypujemy żółtym serem 

startym na tace i zapiekamy w piekarniku w temperaturze 1800C.

Roladki są bardzo starą potrawą, przyrządzaną jeszcze przez nasze babcie.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy Śniatyckiej.

ROLADKI WIEJSKIE
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KURA FASZEROWANA „LIZUSÓWKA”

Składniki:
Kura, mięso mielone, wieprzowo-wołowe, bułka tarta, jaja, przyprawy.

Sposób przygotowania:
„Nim kogut pierwej obudzi kurę, już śniatycki chłop do kurnika zerka. Spo-

ziera, spoziera, najlepszą kurę wybiera i skraca ją o łeb. Na kuchni woda wrze, 

gospodyni pióra drze. Przygotowaną kurę w lodówce się schładza. Gospo-

dyni gromadzi składniki, zbiera świeże jaja i przygotowuje nadzienie. Ile 

waży kura, tyle waży farsz, którym gospodyni starannie wypełnia wnętrze 

kury, formułując jej oryginalne kształty. W całym postępowaniu trzyma się 

ściśle zalecanej tradycji.”

Od zarania dziejów, każda gospodyni na śniatyckiej ziemi hoduje własne 

kury, z których przygotowuje różne potrawy. Najpopularniejszym daniem 

jednak cieszy się pieczona kura „Lizusówka”. Dawniej kura „Lizusówka” poda-

wana była na stoły zacnym gościom oraz pomagała w załatwianiu różnych 

spraw, stąd nazwa Lizusówka.  Obecnie podawana jako danie główne pod-

czas obiadów świątecznych i innych ważnych spotkań.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach.
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Składniki:
Pomidory, kalafi or, kukurydza, czosnek, koperek, ser feta, majonez.

Sposób przygotowania:
Kalafi or podzielić na różyczki i zblanszować, ostudzić. Pomidory wydrążyć 

i pokroić w kostkę.  Koperek posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę, ser 

feta pokroić w kostkę. Wszystko razem wymieszać z majonezem i nadziewać 

wydrążone pomidory.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Ruszowskim.

POMIDORY PO MAJDAŃSKU
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KARKÓWKA SOŁTYSA W SOSIE POMIDOROWYM

Składniki:
Karkówka, pomidory, cebula, przyprawy, ketchup.

Sposób przygotowania:
Cebulę pokroić w półplasterki, ułożyć na dnie brytfanny. Karkówkę pokroić 

w grube plastry, podsmażyć i ułożyć na cebuli. Pomidory pokroić w plastry, 

położyć na karkówce. Ketchup wymieszać z koncentratem pomidorowym 

i zalać całość. Piec od 1 do 1,5 godziny.

Żona pana sołtysa na odświętny obiad chciała przygotować pyszną karków-

kę w przyprawach. W sobotni wieczór upiekła karkówkę i pozostawiła do 

wystygnięcia na drugi dzień. Pan sołtys po bardzo ciężkim dniu przyszedł 

do domu, chcąc coś zjeść zobaczył na stole mięso. Uznał, że chyba nie jest 

dokończone, a ponieważ chciało mu się jeść wrzucił do środka wszystko co 

miał pod ręką: pomidory, koncentrat, ketchup. Wymieszał, podgrzał, spró-

bował, posmakowało mu. Zostawił to na drugi dzień. Rano żona zajrzała do 

swojej karkówki, zdziwiona, że sołtys ręce włożył do gotowania. Spróbowała 

i rozanielona krzyknęła: Władek!  Od tej pory danie to gości u Państwa sołty-

sów na stole przy każdej ważnej okazji.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Mocówce.
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Składniki:
Skrzydełka z kurczaka, pomidory, ryż, przecier pomidorowy, sól, pieprz, przy-

prawa do kurczaka, czosnek, cebula, cukier, masło, olej.

Sposób przygotowania:
Suchy ryż wymieszać z cebulą i czosnkiem, wysypać na blachę, ułożyć skrzy-

dełka z pomidorami. Zalać przygotowaną wcześniej zalewą (olej, cukier, ma-

sło) i piec ok. 1 godzinę w temperaturze 1800C.

Jest to tradycyjna lokalna potrawa, przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń 

Wiejskich w Wierzbiu.

POMIDORY ZE SKRZYDEŁKAMI
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KASZANKA WIEJSKA GRILLOWA Z NALEWKĄ MALINOWĄ

Składniki:
Kaszanka: kasza gryczana, kasza jęczmienna, ryż, krew, skwarki, przyprawy, 

zioła.

Nalewka malinowa: maliny, drożdże winne, żyto.

Sposób przygotowania:
Kaszanka: kaszę i ryż sparzyć, krew ugotowaną na parze przekręcić przez 

maszynkę, dodać skwarki, przyprawy i wymieszać. Nadziać jelita i upiec.

Nalewka: rozpocząć przygotowywanie ok. 8 tygodni wcześniej. Maliny, żyto 

i drożdże sfermentować, na koniec nalewkę przefi ltrować, przelać do bute-

lek i leżakować minimum 2 tygodnie.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Koniuchach.
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Składniki:
Ciasto: 4 jaja, 1 kg mąki, 1 łyżka cukru, szczypta soli, 1 szklanka mleka.

Farsz: kasza jaglana, ser biały, mleko, cukier.

Sposób przygotowania:
Ciasto: zrobić rozczyn z mleka, drożdży i cukru, Dodać mąkę, sól i mleko. Do-

dać 1 jajko i 3 żółtka. Pozostawić do wyrośnięcia. Następnie wyrobić ciasto, 

nadziewać i formować pierożki.

Farsz: kaszę jaglaną sparzyć, odlać wodę. Następnie ugotować ją na sypko, 

odlać wodę i wypiec kaszę z mlekiem. Połączyć z serem białym i cukrem.

Przepis pochodzący z kresów wschodnich znajdujący się w zbiorach Koła Go-

spodyń Wiejskich w Miączynie.

PIEROŻKI DROŻDŻOWE Z KASZĄ JAGLANĄ NA SŁODKO
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GOŁĄBKI Z KASZĄ GRYCZANĄ I ZIEMNIAKAMI

Składniki:
Kapusta, kasza gryczana, ziemniaki surowe, cebula, czosnek, sól, pieprz, 

śmietana, ewentualnie grzyby.

Sposób przygotowania:
Kapustę sparzyć, ziemniaki obrać, umyć, zetrzeć na tarce i odcisnąć sok. Ka-

szę wypiec, cebulę skroić w drobną kostkę i podsmażyć na oleju. Czosnek 

drobno posiekać. Połączyć wszystkie składniki, dodać przyprawy i wymie-

szać. Farsz zawijać w sparzone liście kapusty.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Sitno Kolonii.
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Składniki:
Kapusta biała, czosnek, olej rzepakowy, przyprawy, ziemniaki, mąka żytnia, 

cukier, rodzynki.

Sposób przygotowania:
Małe główki kapusty przekroić, obgotować w osolonej wodzie, odcedzić, za-

lać zimną wodą i pozostawić na trzy godziny. Następnie odcisnąć i zalać za-

lewą czosnkową. Zostawić na 4-5 dni. Po tym czasie podawać przyprawione 

olejem rzepakowym i przyprawami. 

Ziemniaki ugotować w mundurkach.

Sołoducha: mąkę żytnią zaparzyć wodą, wsypać cukier i rodzynki, przykryć. 

Postawić w ciepłe miejsce na 2-3 dni. Gdy już będzie czuć zakwas, przecedzić 

przez sito i odstawić do zimnego miejsca.

Kapusta odważana to danie jarskie, zdrowe i niskokaloryczne, oczyszczające 

organizm. Sołoducha to napój wspaniale odżywiający organizm. Jego na-

zwa kojarzy się z nazwiskami rolników z naszego regionu.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim.

KAPUSTA ODWAŻANA Z ZIEMNIAKAMI I SOŁODUCHĄ
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SWOJSKI SCHAB I KIEŁBASA

Składniki:
Schab, mięso wieprzowe i drobiowe.

Sposób przygotowania:
Peklować schab przez 3 dni w zalewie, następnie wędzić przez 8 godzin,  

najlepiej użyć drewna wiśniowego. Nie parzyć.

Kiełbasa swojska – pokroić mięso wieprzowe i drobiowe, zapeklować przez 

3 dni. Zemleć, połączyć razem, dodać czosnek, pieprz. Napychać w kiszki 

i wędzić przez 3 godziny. Sparzyć gorącą wodą przez 10 minut.

Schab i kiełbasa to tradycyjne wyroby masarskie, które wykonywano na wsi 

po świniobiciu.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Kornelówce.
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Składniki:
2 kg żeberek, 1 ketchup pikantny 500 g, 15-20 dag miodu, przyprawa do 

żeberek, ziele angielskie, liść laurowy, sól.

Zalewa: sól, ziele angielskie, liść laurowy.

Sposób przygotowania:
Żeberka opłukać, podzielić i włożyć do zalewy na noc. Następnie przygo-

tować marynatę: włożyć do garnka miód, ketchup i przyprawę do żeberek, 

wszystko razem wymieszać i podgrzać tak, aby się miód rozpuścił. Następnie 

wyjąć żeberka z solanki, wyłożyć do garnka i zalać wcześniej przygotowaną 

marynatą. Żeberka pozostawiamy w marynacie na przynajmniej 10 godzin. 

Następnie wkładamy je do rękawa lub na blachę i podlewamy pozostałą ma-

rynatą. Wstawiamy do piekarnika na ok. 1 godzinę (w czasie pieczenia że-

berka trzeba „zruszyć”!). Tak przygotowane żeberka można podać jako danie 

obiadowe np. z ziemniakami i sałatką, albo papryką ze słoika podsmażaną 

z cebulką na oleju i wyłożoną na wierzch na żeberka.

Żeberka są daniem bardzo często podawanym w naszym regionie.

Przepis pochodzi ze zbiorów Pani Beaty Borys ze Skierbieszowa.

ŻEBERKA W MIODZIE
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JABŁECZNIK

Składniki:
4 jajka, 3/4 szklanki cukru, 1 szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżka wody, 1 łyżka octu, 7 średnich 

papierówek, ewentualnie cynamon, cukier puder.

Sposób przygotowania:
Całe jajka ubić z cukrem, dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia 

i pozostałe składniki, lekko ale dokładnie wymieszać. Jabłka pokroić w ósem-

ki, posypać cynamonem, wrzucić do ciasta. Piec 45 minut w 1800C.

Placek ten kojarzy się z latem, gdyż robiony jest z pierwszych letnich jabłek.

Przepis pochodzi ze zbiorów Pani Moniki Szewery ze Skierbieszowa.
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Składniki:
Kapusta kiszona, groch, śmietana, ziemniaki z okrasą, przyprawy.

Sposób przygotowania:
Kapustę ugotować do miękkości. Osobno ugotować groch i dobrze go 

zmiąć. Połączyć kapustę z grochem i doprawić śmietaną. Całość doprawić 

solą i pieprzem. Podawać z młodymi ziemniakami z okrasą na ciepło.

Kapusta z grochem to znana i popularna na naszym terenie potrawa.

Przepis pochodzi ze zbiorów Chóru Kalina z Kalinówki.

KAPUSTA Z GROCHEM I ZIEMNIAKAMI
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PIEROGI Z BOBEM

Składniki:
Farsz: 1 kg bobu, cebula, 2 łyżki posiekanego koperku, sól, pieprz.

Ciasto: 50 dag mąki, szczypta soli, gorąca woda – ile się wgniecie.

Sposób przygotowania:
Bób ugotować w osolonej wodzie, obrać i zmiksować. Cebulkę posiekać 

i usmażyć na złoty kolor. Wymieszać z bobem i koperkiem. Przyprawić do 

smaku solą i pieprzem. Mąkę przesiać, dodać sól i powoli wlewać wodę (tak 

ciepłą, jak tylko można wytrzymać). Zagnieść elastyczne ciasto. Rozwałko-

wać cienko i szklanką wykrawać krążki. Na każdy nałożyć porcję farszu, zle-

pić brzegi. Gotować w osolonej wodzie 5 min. Podawać z tłuszczem lub 

sosem.

Jest to stara wiejska potrawa, która dawniej często gościła na stołach 

wiejskich.

Przepis pochodzi ze zbiorów Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Skierbieszowie.
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Składniki:
1 l mleka, mąka, 5 jajek, sól, pieprz, 70 dag wątróbki cielęcej, 1 kg pieczarek, 

1 opakowanie włoszczyzny suszonej, 3 cebule, 3 łyżki koncentratu pomido-

rowego, musztarda, majonez, sos  pomidorowy.

Sposób przygotowania:
Z mleka, mąki i jajek robimy ciasto naleśnikowe. Wątróbkę przekręcamy przez 

maszynkę i dodajemy do ciasta naleśnikowego i smażymy naleśniki. Pieczar-

ki drobno kroimy, obgotowujemy, do tego dodajemy: włoszczyznę, drobno 

pokrojoną cebulę, koncentrat pomidorowy, sól i pieprz do smaku. Z naleśni-

ków i smażonych pieczarek robimy tort – przekładając w taki sposób: naleśnik 

smarujemy majonezem z dodatkiem musztardy, na to farsz i znów naleśnik, 

itd. Uformowany tort smarujemy majonezem, dekorujemy sosem pomidoro-

wym. Lekko zapiekamy w piekarniku. Podajemy na gorąco.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbie.

TORT NALEŚNIKOWY
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WAFLAK STAROZAMOJSKI

Składniki:
Wafl e, parówki, ogórek konserwowy, papryka konserwowa, ziemniaki.

Sposób przygotowania:
Ziemniaki obrać i ugotować, zmiąć na gładką masę. Na wafel nałożyć ciepłe 

ziemniaki. Wzdłuż jednego boku położyć parówki, paprykę i ogórek, zwinąć 

jak roladę. Przed podaniem pokroić w plastry, obtoczyć w jajku i bułce tartej 

i smażyć na wolnym ogniu na złocisty kolor.

Jest to przepis z wykorzystaniem ziemniaków, które na wsi są bardzo po-

pularne.

Przepis pochodzi ze zbiorów Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Zamościu.
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Składniki:
Kaczka „Latawica”: 1 kaczka, mięso garmażeryjne z indyka, podroby, pieprz, 

sól, natka pietruszki.

Szampan „Bzik”: 10 kwiatów czarnego bzu, 3 kg cukru, 10 l wody, 5 dag 

drożdży, 1 cytryna.

Sposób przygotowania:
Kaczka „Latawica”: kaczkę uprzednio przygotowaną do nadziewania (wypa-

troszona i bez kości) nadziewamy farszem: mięso z indyka łączymy z  uprzed-

nio ugotowanymi podrobami, dodajemy przyprawy, natkę pietruszki. Piecze-

my w piekarniku (1 godzinę na każdy kilogram kaczki).

Szampan „Bzik”: wodę, zagotować, wystudzić, dodać kwiat bzu, cytrynę po-

krojoną w plasterki, drożdże. Odstawić na 10 dni w ciemne miejsce, co pe-

wien czas zamieszać. Po 10 dniach przefi ltrować. Szampan jest gotowy.

Kaczka po starozamojsku „Latawica” nadziewana jest mięsem z indyka z do-

datkiem podrobów. Od lat przygotowywana jest według tradycyjnej recep-

tury. Najlepiej smakuje podawana razem z szampanem z czarnego bzu.

Przepisy pochodzą ze zbiorów Kola Gospodyń Wiejskich w Starym Zamościu.

KACZKA PO STAROZAMOJSKU „LATAWICA” I SZAMPAN „BZIK”
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