
Kochen verbindet
Eine deutsch-polnische Rezeptsammlung 
aus dem Fläming und der Region KOLD.

Gotowanie łączy
Niemiecko-polski zbiór przepisów z   
Fläming i regionu KOLD.
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Guten Appetit!
Ein Blick in die Küche der Regionen Fläming-Havel in 
Deutschland und KOLD in Polen 

Mit dieser Broschüre laden wir Sie ein, eine Auswahl 
von Rezepten aus unseren beiden LEADER-Regionen 
kennenzulernen. 

Entdecken Sie die zum Teil ungewöhnlichen Kreatio-
nen, die von aktiven Landfrauen und Männern aus 
Brandenburg und Großpolen vorgeschlagen wurden. 
Mit Unterstützung durch den Chefkoch Hans-Joachim 
Kalkofen aus dem Fläming sind daraus Anleitungen 
zum Ausprobieren am heimischen Herd entstanden. 

Viele der hier vorgestellten Speisen können Sie mit 
Zutaten aus regionaler Produktion kochen. Schauen 
Sie doch einmal in Ihrem Markt gezielt nach Gemüse, 
Fleisch oder Fisch aus Ihrer Region. Vielleicht verbin-
den Sie auch Ihren nächsten Ausflug mit einem Einkauf 
direkt beim Produzenten. 

Viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen!

Smacznego!
Przegląd kuchni regionów Fläming-Havel w Niemczech i 
KOLD w Polsce.

Niniejszą broszurą zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z wybranymi przepisami z naszych dwóch regionów 
LEADER.

Znajdą tu Państwo niezwykłe kulinarne kreacje za-
proponowane przez aktywnie działających gospodarzy 
wiejskich z Brandenburgii i Wielkopolski. Przy wspar-
ciu szefa kuchni Hansa-Joachima Kalkofena z Flä-
ming powstały na ich podstawie przepisy, które mogą 
Państwo wypróbować u siebie w kuchni.

Wiele z przedstawionych w broszurze potraw 
można przyrządzić przy wykorzystaniu regional-
nych produktów. Być może kolejny Państwa wypad 
będzie jednocześnie okazją do zrobienia zakupów 
bezpośrednio u producenta.

Życzymy dużo przyjemności podczas gotowania i uda-
nych potraw!
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Gemeinsame Projekte
Die LEADER-Region Fläming-Havel (Brandenburg, Deutschland) 
und die LEADER-Region KOLD (Wielkopolska, Polen) verbindet 
seit 2011 eine immer engere Partnerschaft. Beide widmen sich der 
Aufgabe der Entwicklung des ländlichen Raumes nach der LEA-
DER-Methode. LEADER steht dabei für „Liaison Entre Action de 
Developement de l´Economie Rurale” oder „Verbindungen zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft”. 

Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Die Region in Film und 
Pfanne” wurde zu Fragen der ländlichen Entwicklung zusammen-
gearbeitet. Die vorliegende Broschüre stellt eines der Ergebnisse 
des Projektes dar, dessen Herzstück vier gemeinsame Workshops zu 
den Themen Fotografie und Videos mit Jugendlichen sowie Kochen 
mit regionalen Produkten bildeten. 

Weitere Informationen zur Arbeit der Lokalen Aktionsgruppen und 
zum Projekt gibt es im Internet unter 

www.flaeming-havel.de und www.kold.pl. 

Lokale Aktionsgruppe (LAG) Fläming-Havel e. V. 
Schlossstraße 1 B 
14827 Wiesenburg/Mark
Deutschland/ Niemcy

Telefon: +4933849 901948
E-Mail: lag@flaeming-havel.de
www.flaeming-havel.de 

Wspólne projekty
Region LEADER Fläming-Havel (Brandenburgia, Niemcy) i region 
LEADER KOLD (Wielkopolska, Polska) łączy od 2011 roku coraz 
bardziej zacieśniająca się współpraca. Obydwa regiony działają na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich wg programu LEADER. LEADER 
to skrót od „Liaison Entre Action de Development de L’Economie 
Rurale”, co znaczy “Związki Pomiędzy Działaniami na rzecz Rozwo-
ju Gospodarczego Wsi”.

W ramach projektu współpracy: „Region w filmie i na talerzu” 
podejmowano tematykę rozwoju obszarów wiejskich. Niniejsza 
broszura przedstawia jeden z rezultatów projektu, którego central-
nym punktem były cztery wspólne seminaria w zakresie fotografii 
i nakręcania filmików przy udziale młodzieży oraz gotowania na 
bazie regionalnych produktów. 

Więcej informacji na temat pracy Lokalnych Grup Działania oraz 
projektu dostępnych jest w Internecie na stronach:

www.flaeming-havel.de i www.kold.pl. 

Lokalna Grupa Działania KOLD
ul. Rynek 33/1 
64-310 Lwówek 
Polska/ Polen

Telefon:  +48 61 44 24 160
E-Mail: biuro@kold.pl
www.kold.pl 



5



Vorspeise Przystawka

6

Geräuchertes Zanderfilet auf mit Hüttenkä-
se gefüllten Tomaten   Landfrauenverband Sekowo

Zutaten für 4 Personen

* 2 mittelgroße Tomaten, wenn möglich Himbeertomaten

* 1 Knoblauchzehe

* 200 g Hüttenkäse

* 50 g Naturjoghurt

* 50 g grüne Gurke

* 1/2 Bund Schnittlauch

* 120 g geräuchertes Zanderfilet

* Dill, Salz, Pfeffer

Zubereitung: 
1. Tomaten waschen und Stilansatz herausschneiden
2. Tomaten in Scheiben schneiden oder nur halbieren
3. Knoblauch abziehen und sehr klein schneiden (oder mit Salz 

auf einem Brett zerstreichen)
4. Hüttenkäse, Joghurt, Knoblauchpaste verrühren und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken
5. Grüne Gurke in feine Würfel schneiden, Schnittlauch in sehr 

feine Ringe schneiden und unter die Käsemasse heben.
6. Die Käsemasse auf den Tomaten verteilen oder mit einem 

Spritzsack aufspritzen
7. Geräuchertes Zanderfilet portionieren und (30 g) auf die gefüll-

ten Tomaten drauflegen
8. Mit einem Dillzweig dekorieren
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Wędzony filet z sandacza na pomidorach 
nadziewanych twarogiem   Koło gospodyń wiejskich Sękowo 

Składniki dla 4 osób

* 2 średniej wielkości pomidory, o ile to możliwe, malinowe

* 1 ząbek czosnku

* 200 g twarogu

* 50 g jogurtu naturalnego 

* 50 g zielonego ogórka

* 1/2 pęczku szczypiorku

* 120 g wędzonego fileta z sandacza 

* koperek, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj pomidory i wytnij szypułki
2. Potnij pomidory na plasterki lub tylko na pół
3. Obierz czosnek i bardzo drobno go posiekaj (lub rozetrzyj z solą 

na desce)
4. Wymieszaj twaróg, jogurt, pastę czosnkową i dopraw do smaku 

solą i pieprzem
5. Pokrój ogórek na drobne kostki, posiekaj bardzo drobno szczy-

piorek i umieść pod masą serową.
6. Rozłóż masę serową na pomidory lub wyciśnij ją przy użyciu 

worka
7. Podziel wędzony filet z sandacza na porcje (30 g) i poukładaj na 

nadziewanych pomidorach
8. Udekoruj gałązką koperku
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Hähnchenpfannkuchen mit Gemüse
Landfrauenverband Niewierz

Zutaten für 4 Personen

* 300 g Hähnchenbrustfilet

* 50 g rote Paprika

* 50 g gelbe Paprika

* 50 g Champignon

* 40 g Tomatenmark

* 1 Ei

* 20 g Kartoffelstärke

* 100 g Rapsöl zum Braten

* Salz, Pfeffer, Basilikum, Dill

Zubereitung: 
1. Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und in 5 mm Würfel 

schneiden
2. Gemüse (Paprika rot, gelb, Champignon) waschen und in sehr 

kleine Würfel schneiden 
3. Hähnchenbrust, Gemüse, Tomatenmark, Ei und Kartoffelstärke 

gründlich miteinander mischen und mit Salz, Pfeffer würzen
4. Kräuter abspülen und klein hacken, unter die Masse heben
5. Danach kleine Pfannkuchen (ca. 3 cm) formen
6. In einer heißen Pfanne mit Rapsöl ungefähr 5 Minuten von jeder 

Seite braten

Tipp: Dazu passen ein Fenchel-Apfel-Salat und ein  
Birnen-Senf-Dip.
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Placki z kurczaka z warzywami 
Koło gospodyń wiejskich Niewierz 

Składniki dla 4 osób

* 300 g filet z piersi z kurczaka

* 50 g czerwonej papryki

* 50 g żółtej papryki

* 50 g pieczarek

* 40 g koncentratu pomidorowego

* 1 jajko

* 20 g skrobi ziemniaczanej

* 100 g oleju rzepakowego do smażenia

* sól, pieprz, bazylia, koperek 

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj pierś z kurczaka, osusz i pokrój w kostkę o boku 

5 mm kostki
2. Umyj warzywa (czerwoną i żółtą paprykę, pieczarki) i po-

krój na bardzo drobne kostki 
3. Wymieszaj dokładnie ze sobą pierś z kurczaka, warzywa, 

koncentrat pomidorowy, jajko i skrobię ziemniaczaną i 
przypraw solą i pieprzem

4. Opłucz zioła i drobno posiekaj, połącz je z masą 
5. Następnie uformuj małe placki (ok. 3 cm)
6. Smażyć na gorącej patelni z olejem rzepakowym około 5 minut po każdej stronie

Wskazówka: Do tego pasuje sałatka koperkowo-jabłkowa oraz sos gruszkowo-musztardowy. 
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Baguette-Aufstrich mit geräucherter Forelle
Familie Müller

Zutaten für 4 Personen

* 100 g geräuchertes Forellenfilet ohne Haut

* 50 g Schmand

* 30 g Dill

* 1 Baguette mit Körnern

* Evtl. weißer Pfeffer, Salz

Zubereitung: 
1. Forellenfilets mit zwei Gabeln zerkleinern, even-

tuell von Gräten befreien
2. 2/3 Dill fein hacken und mit dem Schmand ver-

rühren
3. Geräucherte Forellenfilets mit dem Pürierstab 

zerkleinern
4. Schmand unter die Forellencreme heben und gut 

verrühren
5. Baguette in fingerdicke Scheiben schneiden (8 

Stück), eventuell leicht toasten, danach mit der 
Forellencreme bestreichen 

6. Mit dem restlichen Dill garnieren 

Tipp: Besondere Dekoelemente wären gekochte 
Wachteleier und Forellenkaviar. 
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Pasta na bagietkę z wędzonego pstrąga 
Rodzina Müller 

Składniki dla 4 osób

* 100 g wędzonego fileta z pstrąga bez skóry

* 50 g kwaśnej śmietany

* 30 g koperku

* 1 bagietka wieloziarnista

* ewent. dodaj biały pieprz i sól

Sposób przyrządzenia: 
1. Rozdrobnij filety z pstrąga dwoma widelcami, 

ewentualnie usuń ości
2. 2/3 koperku drobno posiekaj i wymieszaj z kwaśną 

śmietaną
3. Rozdrobnij wędzone filety z pstrąga blenderem 
4. Kwaśną śmietanę połącz z kremem z pstrąga i 

dobrze wymieszaj
5. Pokrój bagietkę na grubość palca (8 kawałków), 

ewentualnie lekko podpiecz, następnie posmaruj 
kremem z pstrąga 

6. Przystrój pozostałą ilością koperku

Wskazówka: Do dekoracji świetnie nadają się goto-
wane jaja przepiórcze i kawior z pstrąga. 
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Sommerliche Tomatensuppe
Frau Rettschlag

Zutaten für 4 Personen

* 1 kg vollreife Tomaten

* 60 g Tomatenmark

* 100 g Zwiebeln

* 1 Knoblauchzehe

* 30 ml Sonnenblumenöl

* 30 g Kartoffelstärke

* 300 ml Wasser oder Gemüsebrühe

* Salz, weißer Pfeffer, 8 Blatt Basilikum

Zubereitung: 
1. Die Tomaten waschen und die Stielansätze heraus schneiden und 

in 1 x 1 cm große Würfel schneiden
2. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in sehr kleine Würfel schneiden
3. Öl im Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch glasig anschwitzen und 

mit dem Tomatenmark hellbraun anbraten
4. Tomatenwürfel dazu geben und mit Gemüsebrühe oder Wasser auffül-

len, ca. 15 Minuten kochen
5. Mit Salz und Pfeffer würzen
6. Sollte die Suppe noch nicht die nötige Konsistenz haben, eventuell mit der 

Kartoffelstärke (angerührt mit etwas Wasser) binden 
7. Die Suppe mit dem Pürierstab zu einer homogenen Masse pürieren. 

Tipp: Mit angebratenen Weißbrotwürfeln und Basilikum als Einlage wird sie  
noch leckerer. 
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Letnia zupa pomidorowa 
Pani Rettschlag 

Składniki dla 4 osób

* 1 kg w pełni dojrzałych pomidorów

* 60 g koncentratu pomidorowego

* 100 g cebuli

* 1 ząbek czosnku

* 30 ml oleju słonecznikowego

* 30 g skrobi ziemniaczanej

* 300 ml wody lub wywaru z warzyw

* sól, biały pieprz, 8 listków bazylii

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj pomidory i wytnij szypułki
2. Następnie pokrój pomidory na kostki wielkości 1 x 1 cm
3. Obierz cebulę i czosnek, pokrój na bardzo małe kostki
4. Podgrzej olej w garnku, zeszklij cebulę i czosnek, podsmaż na 

jasnobrązowo z koncentratem pomidorowym
5. Dodaj do tego pokrojone w kostki pomidory i uzupełnij wywarem z 

warzyw lub wodą, gotuj przez ok. 15 minut
6. Przypraw solą i pieprzem

7. Jeśli zupa nie będzie miała jeszcze odpowiedniej konsystencji, zagęść ją ewen-
tualnie skrobią ziemniaczaną (rozmieszaną w niewielkiej ilości wody) 

8. Zblenduj zupę do uzyskania jednolitej konsystencji  

Wskazówka: Zupa będzie jeszcze smaczniejsza, jeśli dodasz do niej grzanki i 
bazylię.  
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Hackroulade mit einer Speck-Gurken- 
Zwiebel-Paprikafüllung   Landfrauenverband Niewierz

Zutaten für 4 Personen 

Zubereitung: 
1. Paprika und Zwiebeln putzen, danach zusammen mit der Salzgurke in kleine 

Würfel schneiden
2. Gemüse mit dem Tomatenmark vermengen und würzen
3. Hackfleisch in eine Schüssel geben und mit dem Ei und dem Senf durchkneten
4. Auf Frischhaltefolie 4 gleiche Teile Hackfleischmasse (ca. 1 cm hoch) auslegen, 

danach Speckscheiben und das Gemüse drauf legen und zusammenrollen/formen
5. Die Rouladen in einer Pfanne ca. 10 Minuten von allen Seiten anbraten, heraus 

nehmen
6. In einen Topf geben, mit Sahne auffüllen und 20 Minuten schmoren lassen
7. Sollte die Sahnesoße nicht die richtige Konsistenz besitzen, mit Kartoffelstärke 

binden 

Tipp: Wirsing-Karotten—Gemüse und Petersilienkartoffeln passen dazu.

* 600 g Hackfleisch ge-
mischt

* 1 Ei

* 1 Zwiebel

* 80 g Salzgurke

* 200 g Speck mager in 
Scheiben

* 100 g Senf, mittelscharf

* 100 g gelbe Paprika 

* 100 g Tomatenmark

* 250 ml Sahne, 30%

* 40 g Kartoffelstärke

* 100 ml Rapsöl, Pfeffer, 
Salz, je einen Stängel 
Rosmarin und Dill
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Danie główne

Rolada z mięsa mielonego z nadzieniem z boczku, 
ogórka, cebuli i papryki   Koło gospodyń wiejskich Niewierz 

Składniki dla 4 osób

* 600 g mieszanego mięsa 
mielonego

* 1 jajko

* 1 cebula

* 80 g ogórka kiszonego

* 200 g chudego boczku w 
plastrach

* 100 g musztardy, średnio 
ostrej

* 100 g żółtej papryki

* 100 g koncentratu pomi-
dorowego

* 250 ml śmietany, 30%

* 40 g skrobi ziemniacza-
nej

* 100 ml oleju rzepakowe-
go, pieprz, sól, po gałązce 
rozmarynu i koperku

Sposób przyrządzenia: 
1. Oczyść paprykę i cebulę, następnie pokrój razem z ogórkiem kiszonym w małe kostki
2. Wymieszaj warzywa z koncentratem pomidorowym i dopraw
3. Włóż mięso mielone do miski i zagniataj z jajkiem i musztardą
4. Ułóż na folii spożywczej 4 jednakowe części (o wysokości ok. 1 cm) masy z mie-

lonego mięsa, następnie nałóż na nie plastry boczku i warzywa. Całość zwiń/
uformuj 

5. Podsmaż rolady na patelni przez ok. 10 minut z każdej strony, wyjmij
6. Umieść w garnku, zalej śmietaną i duś przez 20 minut
7. Jeśli sos śmietanowy nie uzyska właściwej konsystencji, zagęść go skrobią 

ziemniaczaną

Wskazówka: Do tego dania pasują kapusta włoska z marchewką i ziemniaki posy-
pane natką pietruszki. 
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Hähnchenbrust mit einer Apfel-Maro-
nen-Pflaumenfüllung   Frau Schüler

Zubereitung: 
1. Backpflaumen und Maronen klein würfeln, mit dem Apfelsaft auf-

kochen, bis die Backpflaumen ausgequollen sind
2. Äpfel schälen, entkernen, klein würfeln mit Butter anschwenken und 

zu den Backpflaumen geben
3. Holundergelee dazu geben
4. Hähnchenbrüste waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen
5. Vom Flügelansatz aus eine Tasche einschneiden und mit der Backpflaumen-Maronen-Apfelmasse füllen
6. Hähnchenbrüste in den Bratschlauch geben, den Rest der Füllung und den Holunderlikör und Wasser mit in den 

Beutel geben
7. Bratschlauch verknoten und in einen vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft in die unterste Reihe schieben, 

20-25 Minuten backen
8. Bratschlauch herausnehmen, öffnen
9. Hähnchenbrüste entnehmen und warm stellen, den Sud in einen Topf geben, evtl. nachschmecken und mit 

Kartoffelstärke die Soße binden.

Tipp: Dazu passen sehr gut Kartoffelklöße und ein fruchtiges Rotkraut.

Zutaten für 4 Personen

* 4 Hähnchenbrüste a 160 g

* 100 g Backpflaumen

* 100 g Maronen/Esskasta-
nien

* 150 g Äpfel

* 50 ml Apfelsaft

* 50 g Holundergelee

* 50 g Butter

* 100 ml Holunderlikör

* 40 g Kartoffelstärke

* 50 ml Wasser, Salz, Pfeffer, 
Bratschlauch, 2 Schnüre



Danie główne

17

Pierś z kurczaka z nadzieniem jabłkowo-
maronowo-śliwkowym   Pani Schüler 

Składniki dla 4 osób

* 4 piersi z kurczaka po 160 g

* 100 g suszonych śliwek

* 100 g maronów/ kasztanów 
jadalnych

* 150 g jabłek

* 50 ml soku jabłkowego

* 50 g dżemu z czarnego bzu

* 50 g masła

* 100 ml likieru z czarnego bzu

* 40 g skrobi ziemniaczanej

* 50 ml wody, sól, pieprz, rękaw 
do pieczenia, 2 sznureczki

Sposób przyrządzenia: 
1. Drobno pokrój suszone śliwki i marony, podgotuj z sokiem 

jabłkowym, aż śliwki napęcznieją
2. Obierz jabłka, usuń pestki i pokrój na małe kostki, zanurz je w 

rozgrzanym maśle i dodaj do suszonych śliwek
3. Dodaj do tego dżem z czarnego bzu

4. Umyj piersi z kurczaka, osusz i przypraw solą i pieprzem
5. Nadetnij kieszonkę od strony nasady skrzydła i napełnij ją masą z suszonych śliwek-maronów-jabłek
6. Umieść piersi z kurczaka w rękawie do pieczenia, dodaj do rękawa również resztę nadzienia oraz likier z czar-

nego bzu i wodę
7. Zawiąż rękaw do pieczenia i wsuń go do rozgrzanego piekarnika przy temperaturze 200 stopni z obiegiem 

powietrza na najniższą półkę, piecz 20-25 minut
8. Wyjmij i otwórz rękaw do pieczenia
9. Wyjmij piersi z kurczaka i odstaw do ostudzenia, wlej wywar do garnka, ewentualnie skosztuj i zagęść sos 

skrobią ziemniaczaną.

Wskazówka: Do tego dania pasują bardzo dobrze pyzy kartoflane i surówka z czerwonej kapusty z owocami.
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Hähnchenbrustfilet (Geschnetzeltes) in 
Champignonsoße   Landfrauenverband Sekowo

Zutaten für 4 Personen

* 600 g Hähnchenbrust

* 600 g Champignons

* 150 g Zwiebeln

* 600 ml Sahne 30%

* 20 g Mehl

* 50 g Butter

* Pfeffer, Salz

Zubereitung: 
1. Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und danach in Scheiben 

schneiden (ca. 3cm lang, 1 cm breit)
2. In einer Pfanne mit Butter anbraten, würzen, heraus nehmen und 

in einen Topf geben
3. Champignons waschen und in Scheiben schneiden
4. Zwiebeln in halbe Ringe schneiden, in der Pfanne goldgelb anbraten 
5. Die Champignons hinzufügen und leicht mitschwenken, danach 

zu den Geflügelstreifen geben
6. Mit Sahne übergießen und nochmals abschmecken
7. Ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen
8. Es muss nach Sahne schmecken!

Tipp: Dazu passen ein Weißkohl-Möhren-Lauchsalat und  
Salzkartoffeln. 
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Filet z piersi kurczaka (pokrojonych w wąskie paski) 
w sosie pieczarkowym   Koło gospodyń wiejskich Sękowo 

Składniki dla 4 osób

* 600 g piersi z kurczaka

* 600 g pieczarek

* 150 g cebuli

* 600 ml śmietany 30%

* 20 g mąki

* 50 g masła

* pieprz, sól

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj pierś z kurczaka, osusz i następnie pokrój w plastry (o 

długości ok. 3 cm, szerokości 1 cm)
2. Podsmaż na patelni z masłem, przypraw, wyjmij i umieść w garnku
3. Umyj pieczarki i pokrój je na plasterki
4. Pokrój cebulę w plastry, zasmaż na patelni na złocisty kolor 
5. Dodaj pieczarki i lekko wzrusz całość, następnie dodaj do pasków 

drobiowych
6. Zalej śmietaną i skosztuj
7. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 15 minut
8. Danie musi mieć śmietankowy smak

Wskazówka: Do dania pasuje sałatka z białej kapusty z marchewką i 
szczypiorkiem, oraz ugotowane ziemniaki.
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Niemegker Mandelforelle gegrillt
Frau Schüler

Zubereitung: 
1. Mandeln in einer trockenen Pfanne goldgelb anrösten
2. Zitrone waschen, schälen, würfeln
3. Dill und Estragon waschen, hacken
4. Aus dem Weißwein, Worcestersauce, Salz und Kräutern eine 

Marinade herstellen, am besten mit dem Pürierstab mixen
5. Die Forellen in der Marinade wälzen und auch in der Bauch-

höhle damit würzen, eine Stunde ziehen lassen
6. 4 Bögen Alufolie ausbreiten, mit Dillöl beträufeln und mit 

Mandelsplittern bestreuen
7. Forellen auflegen, nochmals Mandeln oben auf geben und 

locker einpacken
8. Danach auf einem heißen Grill von jeder Seite ca. 8 Minuten 

garen

Tipp: Dazu passt eine Senf-Honig-Soße.

Zutaten für 4 Personen

* 4 Forellen, ausgenommen

* 1 Zitrone, unbehandelt

* 60 ml Weißwein

* 60 ml Worcestersauce

* Salz

* 4 Stängel Dill

* 4 Stängel Estragon

* 40 g Mandelsplitter

* 100 ml Dillöl

* Alufolie
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Grillowany pstrąg z migdałami wg  
receptury z Niemegk   Pani Schüler 

Sposób przyrządzenia: 
1. Upraż migdały na suchej patelni na złoty kolor
2. Umyj cytrynę, obierz ją ze skórki, pokrój 
3. Umyj koperek i estragon, posiekaj 
4. Zrób marynatę z białego wina, sosu Worchester, soli, przypraw i 

następnie zmiksuj najlepiej blenderem 
5. Obtocz pstrągi w marynacie zewnątrz i wewnątrz, pozostaw do 

naciągnięcia na godzinę
6. Rozłóż 4 arkusze folii aluminiowej i skrop je olejem z kopru, posyp 

pokruszonymi migdałami
7. Ułóż pstrągi, posyp je migdałami i luźno owiń folią
8. Następnie piecz na gorącym grillu przez ok. 8 minut z każdej strony

Wskazówka: Do tego dania pasuje sos musztardowo-miodowy.

Składniki dla 4 osób

* 4 pstrągi, wypatroszone

* 1 cytryna 

* 60 ml białego wina

* 60 ml sosu Worcester

* sól

* 4 gałązki koperku

* 4 gałązki estragonu

* 40 g pokruszonych 
migdałów

* 100 ml oleju z kopru

* folia aluminiowa
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Forelle vom Grill
Landfrauenverband Niewierz

Zutaten für 4 Personen

* 4 Forellen

* 4 Stängel Petersilie

* 4 Stängel Dill

* 1 Stängel Rosmarin

* Zitronensaft aus einer Zitrone

* Salz, Pfeffer

* Alu-Folie

Zubereitung: 
1. Forellen waschen, abtropfen lassen
2. Petersilie, Dill grob schneiden
3. Rosmarin in 4 gleiche Teile schneiden
4. Forellen von innen und außen salzen, mit Zitronensaft 

einreiben
5. Rosmarin in die Bauchhöhle geben
6. Dill und Petersilie auf die Forellen legen
7. Danach die Forellen locker in Alu-Folie wickeln
8. Auf dem heißen Grill ca. 15 Minuten garen, dabei öfters 

wenden

Tipp: Die gegrillte Forelle mit Kräuterbutter bestreichen, 
dazu passt ein Tomaten-Birnen-Chutney. 
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Pstrąg z grilla 
Koło gospodyń wiejskich Niewierz 

Składniki dla 4 osób

* 4 pstrągi

* 4 gałązki pietruszki

* 4 gałązki koperku

* 1 gałązka rozmarynu

* sok z jednej cytryny

* sól, pieprz

* folia aluminiowa

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj pstrągi, osusz
2. Grubo pokrój pietruszkę i koperek
3. Pokrój rozmaryn na 4 jednakowe części
4. Posól pstrągi od środka i od zewnątrz, natrzyj je sokiem z 

cytryny 
5. Umieść rozmaryn wewnątrz pstrąga
6. Ułóż koperek i pietruszkę na pstrągi
7. Następnie owiń pstrągi luźno folią aluminiową
8. Piecz na gorącym grillu przez ok. 15 minut, często przy tym 

zmieniając strony

Wskazówka: Grillowanego pstrąga można posmarować masłem 
ziołowym, do tego pasuje sos pomidorowo-gruszkowy Chutney.



Beilage Dodatek

24

Blauer Kartoffelsalat
Frau Rettschlag

Zutaten für 4 Personen

* 1 kg blaue Kartoffeln

* 250 g Mayonnaise

* 1 Ei

* 300 g saure Gurken mit Fond

* 200 g Zwiebeln rot

* 60 g Senf

* 50 ml Essig

* 2 Stängel Petersilie

* Öl, Salz, weißer Pfeffer, Zucker

Zubereitung: 
1. Kartoffeln waschen und in Salzwasser gar kochen (ca. 25 Minuten)
2. Kartoffeln abgießen, erkalten lassen, pellen und in grobe Würfel 

schneiden
3. Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden
4. Gurkenwasser in einem Topf erhitzen und mit den Zwiebelwür-

feln einmal aufkochen lassen, danach über die Kartoffelwürfel 
gießen

5. Saure Gurken in Würfel schneiden, mit dem Senf unter den Kar-
toffelsalat heben

6. Mit Salz, Pfeffer, Essig und einer Prise Zucker abschmecken
7. 1 Stunde ziehen lassen
8. Mayonnaise und die gehackte Petersilie unter den Salat heben
9. Mit gekochten Eiern garnieren
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Niebieska sałatka ziemniaczana 
Pani Rettschlag 

Składniki dla 4 osób

* 1 kg ziemniaków truflowych 

* 250 g majonezu

* 1 jajko

* 300 g kiszonych ogórków z zalewą

* 200 g cebuli czerwonej

* 60 g musztardy

* 50 ml octu

* 2 gałązki pietruszki

* olej, sól, biały pieprz, cukier

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj ziemniaki i ugotuj je w posolonej wodzie (ok. 25 minut)
2. Odcedź ziemniaki, odstaw do ostygnięcia, obierz je i pokrój w 

grubą kostkę
3. Obierz cebulę i pokrój w małe kostki
4. Podgrzej w garnku wodę z ogórków i zagotuj razem z pokrojoną 

w kostkę cebulą, następnie zalej nią ziemniaki w kostkach
5. Pokrój na kostki kiszone ogórki, połącz je z musztardą i wymies-

zaj z sałatką z ziemniaków 
6. Przypraw solą, pieprzem, octem i szczyptą cukru, skosztuj
7. Pozostaw do naciągnięcia na 1 godzinę
8. Wymieszaj sałatkę z majonezem i posiekaną pietruszką
9. Udekoruj ugotowanymi jajkami
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Polnischer Röstbrotsalat
Landfrauenverband Sekowo

Zubereitung: 
1. Baguette in Würfel schneiden 
2. Mit Olivenöl und gepresstem Knoblauch auf einem 

Blech im Backofen bei 160 Grad ca. 10 Minuten 
trocknen, öfter drehen

3. Gurke, Tomate, Radieschen, Paprika und Fetakäse in 
1 x 1 cm große Würfel schneiden

4. Den Salat mit der Hand zerpflücken, alles in eine Schüssel geben

Für das Dressing:

5. Olivenöl mit Senf, Zucker, Zitronensaft, einer Prise Salz sowie Pfeffer in ein Glas geben, verschließen und 
kräftig schütteln – das Dressing sollte dickflüssig und samtig sein

6. Danach Salat und Dressing vermischen
7. Geröstete Brotwürfel oben drauf geben

Zutaten für 4 Personen

* 1 Kräuterbaguette 60 g

* 1 Knoblauchzehe

* 50 ml Olivenöl

* 1 Römersalatherz, ca. 150 g

* 100 g grüne Gurke

* 100 g Tomate

* 100 g Radieschen

* 100 g Paprikamix

* 100 g Fetakäse

Dressing:

* 40 g Senf mit-
telscharf

* 80 g Olivenöl

* Zitronensaft 
von 1/2 Zitrone, 
Salz, Pfeffer
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Polska sałatka z grzankami 
Koło gospodyń wiejskich Sękowo 

Składniki dla 4 osób

* 1 bagietka ziołowa 60 g

* 1 ząbek czosnku

* 50 ml oleju z oliwek

* 1 główka sałaty rzymskiej, ok. 
150 g

* 100 g zielonego ogórka

* 100 g pomidorów

* 100 g rzodkiewki

* 100 g mix z papryki

* 100 g ser feta

Dressing:

* 40 g średnio ostrej musztardy 

* 80 g oleju z oliwek

* sok z 1/2 cytryny, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia: 
1. Pokrój bagietkę na kostki 
2. Praż z w oliwie z oliwek i przeciśniętym przez praskę 

czosnkiem na blasze w piekarniku w temperaturze 160 
stopni przez ok. 10 minut, często obracaj

3. Potnij ogórek, pomidor, rzodkiewkę, paprykę i ser feta 
na kostki o wielkości 1 x 1 cm

4. Sałatę poobrywaj ręcznie, całość wrzuć do miski

Przygotowanie dressingu:

5. Wlej do szklanki oliwę z oliwek , dodaj musztardę, 
cukier, sok z cytryny oraz szczyptę soli i pieprzu, zam-
knij i mocno potrząśnij – Dressing powinien być gęsty i 
jedwabisty

6. Następnie wymieszaj sałatkę z dressingiem
7. Uprażone kostki bagietki umieść na górze
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Gemischter Salat mit Joghurtdressing
Landfrauenverband Niewierz

Zutaten für 4 Personen

* 1 Kopf Salatmix/Lollo Rosso

* 200 g rote Paprika

* 200 g Süßmaiskörner aus der Dose

* 200 g grüne Gurke

* 250 g Möhren

* 2 Stängel Dill

* 2 Stängel Basilikum

* 2 Stängel Blattpetersilie

* 200 g Joghurt

* 60 ml Olivenöl

* Zitronensaft von einer Zitrone, Salz, Pfeffer, Zu-
cker

Zubereitung: 
1. Möhren waschen, schälen, raspeln
2. Paprika in grobe Würfel schneiden
3. Kräuter fein hacken

Joghurtdressing:

4. Zitronensaft, Olivenöl, Joghurt miteinander glatt rühren
5. Kräuter dazu geben
6. Dressing mit einer Prise Salz und Pfeffer würzen
7. Zucker rundet den Geschmack ab
8. Salat in einer Schüssel anrichten und mit Joghurtdressing marinieren
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Sałatka mieszana z dressingiem jogurtowym 
Koło gospodyń wiejskich Niewierz 

Składniki dla 4 osób

* 1 główka sałaty/Lollo Rosso

* 200 g czerwonej papryki

* 200 g kukurydzy z puszki

* 200 g zielonego ogórka

* 250 g marchwi

* 2 gałązki koperku

* 2 gałązki bazylii

* 2 gałązki pietruszki naciowej

* 200 g jogurtu

* 60 ml oliwy z oliwek

* sok z cytryny, sól, pieprz, cukier

Sposób przyrządzenia: 
1. Umyj marchewki, obierz je, zetrzyj
2. Pokrój paprykę na grube kostki
3. Drobno posiekaj zioła

Dressing jogurtowy:

4. Wymieszaj ze sobą dobrze sok cytrynowy, oliwę z oliwek i 
jogurt

5. Dodaj przyprawy
6. Przypraw dressing szczyptą soli i pieprzu
7. Cukier dopełnia smaku
8. Przygotuj sałatkę w misce i polej ją dressingiem jogurtowym
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Zitronenspeise 
Frau Schüler

Zutaten für 4 Personen

* 4 Eier

* 80 g Zucker

* 1-2 (je nach Geschmack) unbehandelte große 
Zitronen 

* 1 Päckchen Gelatine (9 g)

* 6 Esslöffel Wasser

Zubereitung: 
1. Zitrone abspülen, Schale abreiben, dann auspres-

sen
2. Gelatine in 2 Esslöffel kaltes Wasser geben
3. 4 Eigelb mit Zucker und Zitronensaft sowie Ab-

rieb mit einem Mixer schaumig schlagen
4. 4 Eiweiße mit dem Mixer sehr steif schlagen
5. Gelatine gut aufgelöst tröpfchenweise unter die 

Eigelbmasse rühren
6. Eiweiß unterheben
7. Ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen

Tipp: Garnieren mit geschlagener Sahne, Minze, 
roten Früchten.
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Deser z cytryny 
Pani Schüler 

Składniki dla 4 osób

* 4 jajka

* 80 g cukru

* 1-2 (w zależności od gustu)  
duże cytryny 

* 1 torebka żelatyny (9 g)

* 6 łyżek stołowych wody

Sposób przyrządzenia: 
1. Opłucz cytrynę, zetrzyj skórkę, 

następnie wyciśnij sok
2. Dodaj żelatyny do 2 łyżek stołowych 

zimnej wody
3. Ubij mikserem do postaci pianki 4 żółtka z cukrem i sokiem 

cytrynowym oraz startą skórką
4. Ubij mikserem na bardzo sztywno 4 białka
5. Wmieszaj po kropelce rozpuszczoną żelatynę do masy z żółtek
6. Połącz całość z ubitą pianą z białek
7. Wstaw na ok. 2 godziny do lodówki

Wskazówka: Można przyozdobić bitą śmietaną, miętą i czer-
wonymi owocami.
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Schoko-Käse-Traum
Landfrauenverband Niewierz

Zutaten für 4 Personen

* 200 g Salzlakenkäse

* 200 g körniger Hüttenkäse

* 200 g Sahne, 30%

* 100 g Schokolade

* 100 g Zucker

* 100 g Blaubeeren

* 100 g Himbeeren

* 100 g Pfirsiche

* 200 g Zucker

* 4 Blatt Minze

Zubereitung: 
1. Salzlakenkäse mit Zucker zerbröseln, Hüttenkäse unter-

heben
2. Sahne steif schlagen
3. Schokolade schmelzen, etwas abkühlen lassen und dann 

unter die Sahne heben 
4. Beerenobst waschen, Pfirsiche schneiden, in 4 Gläser ver-

teilen
5. Danach Käse zugeben und Schokoladensahne aufspritzen
6. Mit Minze dekorieren

Tipp: Eierlikör bildet noch einen schönen Kontrast!
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Sen czekoladowo-serowy 
Koło gospodyń wiejskich Niewierz 

Składniki dla 4 osób

* 200 g sera typu feta

* 200 g twarogu gruboziarnistego

* 200 g śmietany, 30%

* 100 g czekolady

* 100 g cukru

* 100 g borówek

* 100 g malin

* 100 g brzoskwini

* 200 g cukru

* 4 listki mięty

Sposób przyrządzenia: 
1. Pokrusz ser typu feta z cukrem, wymieszaj z twarogiem
2. Ubij śmietanę na sztywno
3. Rozpuść czekoladę, nieco ostudź a następnie umieść ją pod 

śmietaną
4. Umyj borówki i maliny, pokrój brzoskwinie, rozdziel na 4 

szklanki
5. Następnie dodaj ser i nałóż na to śmietanę z czekoladą
6. Udekoruj miętą

Wskazówka: Bardzo ładny kontrast tworzy jeszcze ajerkoniak!
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Hefepuffer 
Landfrauenverband Sekowo

Zubereitung: 
1. Mehl in eine Schüssel sieben
2. In lauwarmer Milch die Hefe auflösen, mit einer Prise Salz 

zum Mehl geben und alles gut verrühren
3. Abgedeckt ca. 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen
4. Wenn der Teig gut aufgegangen ist, kann er ausgebacken 

werden
5. Pfanne mit Sonnenblumenöl (Boden bedeckt) erhitzen
6. Ca. 2 Esslöffel Teig in die Pfanne geben und goldgelb ba-

cken
7. Mandelblättchen goldig anrösten
8. Die gebackenen Puffer mit geschlagener Sahne, Puderzu-

cker, Minze, Mandeln und Früchten dekorieren

Zutaten für 4 Personen

* 250 g Mehl Typ 405

* 1 Ei

* 250 ml Milch

* 50 g Puderzucker

* 20 g Hefe

* 500 ml Rapsöl

* 1 Prise Salz

* 200 ml Sonnenblumenöl

* 400 g gemischte Beeren-
früchte (Himbeere, Blau-
beere, Erdbeere, Heidel-
beere)

* 50 g Mandelblättchen

* 8 Blatt Minze

* 100 ml Schlagsahne



Deser

35

Placki drożdżowe 
Koło gospodyń wiejskich Sękowo 

Składniki dla 4 osób

Sposób przyrządzenia: 
1. Przesiej mąkę do miski
2. Rozpuść drożdże w letnim mleku, do-

daj je ze szczyptę soli do mąki i wszyst-
ko dobrze wymieszaj

3. Pozostaw pod przykryciem na ok. 1 
godzinę w ciepłym miejscu

4. Gdy ciasto urośnie, można rozpocząć 
smażenie

5. Rozgrzej na patelni olej słonecznikowy 
(dno patelni całkowicie zakryte olejem)

6. Umieść ok. 2 łyżki stołowe ciasta na patelni i smaż do uzyskania złotej 
barwy

7. Upraż płatki migdałów na złoty kolor
8. Udekoruj usmażone placki bitą śmietaną, cukrem pudrem, miętą, 

migdałami i owocami

* 250 g mąki typu 405

* 1 jajko

* 250 ml mleka

* 50 g cukru pudru

* 20 g drożdży

* 500 ml oleju rzepakowego

* 1 szczypta soli

* 200 ml oleju słonecznikowego

* 400 g mieszanka jagód (maliny, 
borówki, truskawki, czarne 
jagody)

* 50 g płatków migdałowych

* 8 listków mięty

* 100 ml bitej śmietany
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