
Ciasta, desery i napoje Lubelszczyzny 

 

1. Pączki tradycyjne 
 

 

Składniki 

 1 kg maki, 

 10 dkg drożdży, 

 10 dkg cukru, 

 10 dkg margaryny, 

 7 żółtek, 

 2 szklanki mleka, 

 olejek rumowy, 

 olej do smażenia, 

 róża na nadzienie, 

 sól, 

 cukier puder do posypania, 

 

 

Przygotowanie 

Przygotowujemy rozczyn z drożdży, 1 łyżki cukru i 5 łyżek mleka. Pozostawiamy do wyrośnięcia. Żółtka  

i cukier ucieramy razem. Do mąki dodajemy mleko, resztę mleka, sól, olejek rumowy,utarte żółtka z cukrem 

i wyrośnięty rozczyn.Wyrabiamy ciasto. Margarynę rozpuszczamy i letnia dolewamy do ciasta. Wyrabiamy. 

Zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Gdy ciasto już urośnie formujemy pączki i nadziewamy 

różą. Układamy i powtórnie zostawiamy do wyrośnięcia. Smażymy z dwóch stron na złoty kolor. Możemy 

sprawdzać patyczkiem.... smacznego.... 

2. Tradycyjne rogaliki drożdżowe 
 

 

 

 

Składniki 

 1/2 kg mąki pszennej, 

 1 kostka margaryny 

 4 dag drożdży 

 1 łyżka cukru 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 1/2 łyżeczki soli 

 1/2 szklanki mleka 2% 

 Nadzienie: dowolne 

5-6 os. 60 min średnie przystępne 

Przygotowanie 

1. W ciepłym mleku rozprowadzamy drożdże. Mąkę, sól, jajko i cukier mieszamy z roztopioną 

margaryną. Dodajemy drożdże z mlekiem. 

 

2. Wyrabiamy ciasto i formujemy kulę. Wkładamy do zimnej wody na ok. 1 godzinę - ciasto 

powinno wypłynąć.  

 



3. Ciasto dokładnie wyrabiamy, dodając jeszcze trochę mąki (wyrobione ciasto powinno odchodzić 

od dłoni). 

 

4. Ciasto dzielimy na 3 części. Każdą z nich rozwałkowujemy tak, aby powstało koło, a następnie 

kroimy je na 10 trójkątów. 

 

5. Na trójkąty nakładamy nadzienie i zwijamy od szerszej do węższej strony. Rogaliki smarujemy 

rozkłóconym jajkiem, dzięki czemu podczas pieczenia uzyskają złocisty kolor. Na koniec 

posypujemy cukrem pudrem. 

3. Serniczkowe desery z truskawkami - Lubelski kociołek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcja na ok. 6-8 pucharków (w zależności od wielkości) 

 70 g herbatników, 

 500 g twarogu półtłustego lub chudego (zmielonego dwukrotnie), 

 2 galaretki o dowolnym tym samym smaku, 

 1 galaretka truskawkowa, 

 3-4 łyżki cukru pudru (do smaku), 

 200 g jogurtu naturalnego 

 owoce ok. 200 g (u mnie truskawki) 

 

Przygotowanie 

 

2 galaretki rozpuszczamy w 450 ml gorącej wody. Studzimy. 

Twaróg miksujemy z gęstniejącymi galaretkami, jogurtem, cukrem pudrem. Wstawiamy do lodówki                    

do lekkiego stężenia. 

Herbatniki drobno kruszymy, wsypujemy je na dno pucharków. Zalewamy gęstniejącą masą twarogową. 

Pucharki wstawiamy do lodówki. 

Galaretkę truskawkową robimy według przepisu na opakowaniu. Studzimy a następnie wstawiamy                        

do lodówki do lekkiego stężenia. Większe owoce kroimy na cząstki, mniejsze możemy dodać w całości. 

Na warstwę serową wykładamy owoce, zalewamy tężejącą galaretką. Wstawiamy całość do lodówki                      

do całkowitego stężenia galaretki. 

 

W opracowaniu korzystano z: 

http://kuchnia.blomedia.pl/tag/tradycyjne%20ciasta%20lubelszczyzny#http://durszlak.pl/przepis/serniczkow

e-desery-z-truskawkami-lubelski-kociolek?c=tag&t=lubelskie-desery 

 

                                                                                               Opracował:  Bartłomiej Falicki 

http://kuchnia.blomedia.pl/tag/tradycyjne%20ciasta%20lubelszczyzny
http://kuchnia.blomedia.pl/tag/tradycyjne%20ciasta%20lubelszczyzny


4. Mazurek czekoladowy 
 

Składniki: 

Spód: 

 80 g masła 

 180 g mąki mąki 

 4 łyżek cukru 

 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia 

 łyżeczka domowego cukru waniliowego 

 1 łyżka kakao 

 1 żółtko 

 

 

 

 

 

Wierzch: 

 100 g gorzkiej czekolady 70% (dla złagodzenia 

smaku polecam dodać pół na pół z mleczną czekoladą) 

 50 g białej czekolady 

 100 ml śmietany kremówki 30% 

 

Przygotowanie: 

 

Spód:  

Miękkie masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Następnie dodaj żółtko oraz mąkę 

wymieszaną z proszkiem do pieczenia oraz z przesianym kakao. Ciasto zagnieć na jednolitą masę, zawiń               

w folię spożywczą i wstaw do lodówki na około 20 minut. 

Schłodzone ciasto rozwałkuj pod wymiar wybranej foremki (podsypując w razie potrzeby mąką), wyłóż nim 

dno formy o podobnych wymiarach. Ciasto piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 20 minut 

(do zarumienienia). Następnie ciasto wystudzić. 

 

Wierzch:  

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej lub mikrofali razem ze śmietanką od czasu do czasu mieszając. Masę 

czekoladową przelej na upieczone i przestudzone ciasto, następnie udekoruj dowolnie mazurki. 

5. Parowańce z jagodami i sosem waniliowym  

 
Mają wiele nazw, dla niektórych mogą to być pampuchy, dla innych buchty albo pyzy czy bułki na parze.   

U nas znane są jako parowańce i najlepiej nam smakują z jagodami. 

 

Porcja na 6 dużych parowańców. 

* około 2 szklanek mąki, 

* 1/2 szklanki ciepłego mleka, 

* 15 g świeżych drożdży, 

* 1 jajko, 

* 1 łyżka roztopionego masła, 

* 2 łyżki cukru, 

* szczypta soli. 

Sos waniliowy: 

1 szklanka mleka, 

* 2 żółtka, 

* 1/2 laski wanilii, 

* czubata łyżka cukru. 

 

http://najsmaczniejsze.pl/2015/03/mazurek-czekoladowy/
https://zapiecek.wordpress.com/2008/12/07/parowance-z-jagodami-i-sosem-waniliowym/


* około 80 g jagód, 

* łyżka cukru. 

 

Przygotowanie: 

 

1. Ze składników na ciasto wyrobić jednolitą masę. Odstawić na około 5 

minut. 

2.  Jeżeli ciasto jest za luźne można dodać odrobinę mąki (lub mleka, jeżeli 

jest zbyt twarde), wyrabiać, aż zacznie odstawać od ścianek miski. Odstawić 

na pół godziny. 

3. Gdy ciasto wyrasta przygotować sos: przepołowić wanilię, zeskrobać 

nożem nasionka, dodać do mleka (nasionka oraz strąk wanilii). Zagotować. 

Usunąć strąk wanilii, a mleko odstawić. 

4. Na parze ubić żółtka z cukrem. Powoli wlewać mleko do żółtek, cały czas 

mieszając. Ubijać tak długo (kilka minut), aż sos zgęstnieje. 

5. Jagody wymieszać z cukrem. 

6. Wyrośnięte ciasto podzielić na 6 części. Z każdej części formować placek, 

na każdym placku ułożyć łyżeczkę nadzienia i zlepiać brzegi, tworząc przy tym zgrabną bułeczkę. Układać 

w sporych odstępach na umączonej ściereczce. 

7. Bułeczki gotować na parze około 10 minut. 

8. Podawać jeszcze gorące, polane sosem. 

6. Nalewka żurawinowa  
 

 

Składniki: 

 

* 3 szklanki żurawiny, 

* 2 szklanki wódki 40%, 

* 1 szklanka spirytusu ok. 96%, 

* 1 3/4 – 2 szklanki cukru, 

* laska wanilii (opcjonalnie). 

 

Przygotowanie: 

 

1. Żurawinę włożyć do zamrażarki na 2-3 doby, po czym 

wyjąć, rozmrozić i rozdrobnić (do tego celu używam 

blendera) dodać przekrojoną laskę wanilii. Zalać wódką i 

odstawić na 9 dni. 

2. Po tym czasie przefiltrować przez gazę. Dodać spirytus. 

3. Cukier rozpuścić w minimalnej ilości gorącej wody (ok. 1/3 szklanki). Ostudzić, a następnie dodać do 

nalewu. 

4. Odstawić na 2 tygodnie. Następnie zlać do butelek i odstawić na kilka miesięcy. 

 

 

https://zapiecek.wordpress.com/2008/11/19/nalewka-zurawinowa-na-zimowe-wieczory/


7. Racuchy turowskie 
 

Turów jest rozległą miejscowością, położoną w gminie 

Kąkolewnica Wschodnia. Ze względu na znaczną 

powierzchnię łąk i pastwisk mieszkańcy posiadali bardzo 

dużą obsadę zwierząt, szczególnie krów. Z ich mleka 

wytwarzali własny ser. Mąkę, mleko i ser gospodynie 

powszechnie wykorzystywały do przyrządzania posiłków. 

Jedną z bardziej popularnych potraw w Turowie były 

racuchy. Na co dzień przygotowywano je bez nadzienia, 

natomiast na niedzielę i święta, a także przy okazji prac 

polowych, takich jak młocka czy żniwa podawano racuchy 

z serem. Były one przysmakiem dzieci, które chętnie je 

jadły zapijając mlekiem. 

 

Składniki : 

drożdże 30 g 

• mąka pszenna 350 g 

• mleko 125 ml 

• cukier 50 g (w tym 2 łyżeczki do zaczynu i reszta do nadzienia) 

• masło 50 g 

• jajka 2 sztuki 

 

Nadzienie: 

• twaróg półtłusty w kostce 250 g 

• 1 czubata łyżka jogurtu gęstego Zott 

• 1 łyżeczka pasty z ziarenek wanilii 
 

Przygotowanie: 

 

Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku (max. 38 st. C). Mieszamy z 2 łyżeczkami cukru i mąki. 

Odstawiamy do wyrośnięcia.W ciepłym pomieszczeniu drożdże podwoją swoją objętość w 10-15 

minut.Gdy rozczyn wyrośnie, zabieramy się do zagniecenia ciasta. Do mąki dodajemy rozczyn, jajka            

i rozpuszczone letnie masło. Wyrabiamy. Dzieżę przykrywamy ściereczką, zostawiamy na pół godziny do 

wyrośnięcia.Twaróg mieszamy z cukrem, jogurtem gęstym Zott i pastą z ziaren wanilii.Ciasto drożdżowe 

dzielimy na 8 kęsów. Każdy spłaszczamy. Serową masę rozkładamy po równo – po ok. 1 łyżce nadzienia              

na każdym kawałku ciasta. Formujemy racuchy sklejając brzegi ciasta. Potem je spłaszczamy – powinny 

być płaskie i kształtem przypominać knedle. Odstawiamy na kwadrans, rozgrzewamy olej i smażymy po                 

1-1,5 min z każdej strony do uzyskania jasnozłotego koloru. Odkładamy je na talerz wyłożony ręcznikiem 

kuchennym. 

8. Miodownik z Jaszczowa 
 

Bogactwo kuchni powiatu łęczyńskiego ma swoje źródła w bogatej historii tej części Lubelszczyzny.  

(Dania, przepisy, receptury i wskazówki kulinarne gospodyń z Łęcznej i okolic”, Łęczna 2003). Gmina 

Milejów, w skład której wchodzi miejscowość Jaszczów, to tereny obfitujące w lasy, łąki oraz sady, dzięki 

czemu na tych terenach rozwinęło się pszczelarstwo. W związku z tym miodu, podstawowego składnika 

potrzebnego do wypieku miodownika, mieszkańcy mieli pod dostatkiem. Produkcja miodownika jest 

specyfiką wpisaną w wieloletnią historię Jaszczowa, czego dowodem są przeprowadzone wywiady 

etnograficzne. Przekazywanie receptury wyrobu ciasta odbywało się podczas wspólnych rozmów 

mieszkańców, różnych uroczystości oraz na kursach gotowania organizowanych przez Koła Gospodyń 

Wiejskich. Miodownik jest wyrobem smacznym, pełnym aromatycznych zapachów i zdrowym, ze względu 

na jego podstawowy składnik, czyli miód pszczeli. Na smak i aromat miodu wpływają olejki eteryczne 



zawarte w nektarze. Ich zawartość powoduje, że do ciasta nie dodaje się żadnych przypraw korzennych. 

Miodownik jest wyrobem wypiekanym na potrzeby domowe, uroczystości rodzinne, gminne, powiatowe 

czy wojewódzkie. 

Składniki: 

Ciasto : 
3/4 szkl. płynnego naturalnego miodu 

3/4 kostki margaryny Palma z murzynkiem 

2 jajka 

2 łyżeczki sody oczyszczonej 

3 łyżki kwaśnej śmietany 12 % 

3/4 szkl. białego cukru 

4 szkl. mąki pszennej typ 500 

 

 

Przygotowanie 

Do jednej z misek przesiać mąkę, dodać cukier. Zimną margarynę 

zetrzeć do miski na tarce o grubych oczkach. Za pomocą miksera 

połączyć składniki. Potem do drugiej i mniejszej miski wbić jajka, 

wlać miód, dodać pozostałe składniki czyli śmietanę, sodę i mikserem wymieszać. Płynne składniki przelać 

do miski z wymieszaną mąką i miksować aż się lekko wszystko połączy w grudkowe ciasto.Ciasto razem z 

papierem przełożyć do blaszki o wymiarach 20 x 29 cm i upiec każdy placek osobno w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni przez 15 minut każdy. Ze wszystkich placków po upieczeniu zdjąć papiery a same 

placki wystudzić na ściereczce. 

9. Janowska nalewka miodowa 
 

O tradycyjnej metodzie wyrobu janowskiej nalewki miodowej opowiada jedna z mieszkanek Janowa: 

„Nalewkę miodową robiliśmy z mężem w 15 litrowym słoju (gąsiorze), który do dziś jest używany przez syna. 

Do jej produkcji najlepszy był miód gryczany, który był rozpuszczany w przestudzonej, ugotowanej wodzie. 

Wodę czerpaliśmy ze studni, a tu w Janowie ze stoków, wodę źródlaną. Jak można było dostać przyprawy 

korzenne, to się je rozdrabniało drewnianym wałkiem i zalewało na kilka tygodni spirytusem. Po tym czasie 

przecedzałam przyprawy ze spirytusem przez druślak i gazę i do czystego roztworu dodawałam roztwór 

wody z miodem. To gotowałam bardzo powoli kilka minut. Przestudzoną nalewkę uzupełniałam spirytusem, 

tyle ile chciałam mieć procentów.” 

 

 

Składniki : 

1/2 litra spirytusu 

1 szklanka miodu 

kawałek kory cynamonu 

6 goździków 

½ łyżeczki mielonego imbiru 

¼ gałki muszkatołowej 

½ laski wanilii 

kawałek suszonej lub kandyzowanej skórki pomarańczowej 

5 ziaren ziela angielskiego 

 

 

Przygotowanie 

 

Przyprawy zalać wodą i gotować na małym gazie, aż pozostanie 1/3 szklanki płynu . Podgrzać miód. Do 

gorącego wlać spirytus i wodę z przyprawami. Zlać do butelki z szeroką szyjką. Zostawić na 48 godzin. 

Przecedzić. Przelać do karafki i pozostawić na 2 tygodnie, by się przegryzła. A po 2 tygodniach można już 

próbować. 



10. Piernik lubelski 

 
 W wiekach XV do XVIII rozwinęło się całe rzemiosło piernikowe, a pierniki stały się niemal dziełami 

sztuki. Później wprowadzenie do wypieków tańszego od miodu cukru spowodowało załamanie się produkcji 

i wyparcie pierników przez inne rodzaje ciast. Receptura piernika lubelskiego, pomimo że wywodzi się od 

staropolskiego piernika, nie sięga tak dawnych czasów, na co wskazuje obecność cukru w składzie oraz 

zastąpienie masła smalcem. Do wyrobu piernika lubelskiego wykorzystuje się powidła śliwkowe, co 

doprowadziło do powstania produktu typowego dla tego regionu. Na terenie Lubelszczyzny wytwarzano go 

na pewno już przed II wojną światową. Ponowny rozkwit wypieku pierników nastąpił około 30 lat temu, 

czego dowodem są liczne przekazy i zapiski oraz przepisy przechowywane na terenie powiatu 

włodawskiego. Obecnie spotykany jest także w okolicach Lublina.  

 

Piernik lubelski bazuje na surowcach pozyskiwanych w Regionie 

Lubelskim, są to: miód pszczeli wielokwiatowy z okolicznych pasiek, 

śliwki węgierki z sadów lubelskich, mąka z pszenicy, z której słynie 

Wyżyna Lubelska oraz mleko. Jest on sporządzany z ciasta 

dojrzewającego w stanie surowym w garnkach kamiennych przez okres 

dwóch tygodni, w temperaturze 5-8 stopni i potem wypiekany. Po 

przełożeniu go powidłami śliwkowymi musi leżakować przez kolejne 7-

10 dni w chłodnym miejscu dla nabrania odpowiedniej pulchności, 

smaku i aromatu. Piernik charakterystyczny dla Lubelszczyzny będącej 

niezamożnym regionem nie jest polewany polewą czekoladową, ani nie 

jest przekładany żadnymi masami. Posiada jedynie jedną warstwę 

powideł mających za zadanie sklejenie dwóch placków wypiekanych                      

z ciasta. 

Piernik lubelski odznacza się wykwintnym smakiem i nadaje się do 

długiego przetrzymywania go w spiżarniach. Jest dobry dla osób dbających o zdrowie i urodę, nie tuczy i 

jest polecany dla osób odchudzających się. Dawniej był wyrabiany jedynie w gospodarstwach domowych 

przez gospodynie, które przekazywały swoim córkom receptury i sposób wykonania, ale ostatnio jest 

wypiekany w większych ilościach dla zaopatrzenia sklepów z żywnością tradycyjną. 

 

 

W opracowaniu korzystano z: 

https://zapiecek.wordpress.com/category/smaki-lubelszczyzny/page/2/  

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-

tradycyjnych/woj.-lubelskie  

 

 

Opracowała: Weronika Bądaruk 

 

https://zapiecek.wordpress.com/category/smaki-lubelszczyzny/page/2/
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-lubelskie
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-lubelskie

