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Prałata Józefa Bigusa w Baninie" 

 

 

Banino (Poland) 

 



Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa 

Bigusa w Baninie  

is a primary school located in Banino, a province of Gdańsk, 

in the northern part of Poland. It is a public school that 

gathers over one thousand three hundred students, aged 5 to 

16 and over one hundred and fifty teachers.  

For years, Banino has been a village 

inhabited mainly by farmers, who 

cultivated crops and grew farm animals. 

Hovewer, its beautiful landscapes and 

surroundings of lakes and forests, 

encouraged people to move from the city 

centres and lead a more ‘peaceful life in the 

suburbs. It has become a common saying 

that „Banino is the bedroom of 

Gdańsk…”. 

The school started its educational purpose 

before the First World War, yet the exact 

date is unknown. The building was quite 

small with only three classrooms and 

gathered students from nearby villages. As 

the time passed, the school started to be too small and the 

decision was made to build a new, modern school building. In 

2014 all students and teachers moved to the „new-old” 

school. Apart from the school building, there is also a 

sports hall, a playground, a football pitch, a basketball 

court, athletics track and a traffic playground, where 

one can learn how to ride a bike. Our students are 

wonderful at different sport disciplines. They take 

active part in extra athletic, handball, basketball and 

football classes and love participating in vocal and 

acting competitions.  

The location of Banino, its proximity to numerous 

lakes and forests, makes it an attractive place for 

everyone who wants to get a breath of fresh air and 

find some peace and quiet after a tiring day. It’s a 

perfect place to spend a day off with family and friends. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Przystawki 

Starters 

 



Śledzie w śmietanie: 

Składniki: 

250 g filetów śledziowych, 3 łyżki octu, 2 jabłka, 1/2 
cebuli, najlepiej cukrowej, 200 g gęstej kwaśnej śmietany 
18% z kubka,  sól i pieprz, 1 ziele angielskie, 1 listek 
laurowy, cynamon lub przyprawa korzenna, czerwony 
lub kolorowy pieprz do dekoracji, masło klarowane do 
podsmażenia jabłek, natka pietruszki do dekoracji 

 

Jak przygotować: 
Śledzie włożyć do miski i wypłukać z soli w zimnej wodzie. 
Odlać słoną wodę i wlać świeżą. Odstawić na ok. 30 minut, 
w międzyczasie 2-3 razy zamienić wodę. Osuszyć i pokroić 
na paseczki. Włożyć do plastikowej lub szklanej miski, zalać 
octem i wymieszać. Odstawić na ok. 30 minut, co jakiś czas 
zamieszać. 1 jabłko obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o 
dużych oczkach. Cebulę obrać i pokroić w kostkę, posypać 
solą. Wymieszać jabłko z cebulą, liściem laurowym, zielem 
angielskim, pieprzem i śmietaną. Ułożyć w szklanym 
naczyniu lub salaterce na przemian śledzie i sałatkę. 
Odstawić do lodówki na minimum kilka godzin lub całą noc. 
Przed podaniem wyjąć z drugiego jabłka środek – ogryzek. 
Jabłko pokroić na plasterki. Posypać cynamonem lub 
przyprawą korzenną i podsmażyć na złoty kolor na maśle 
klarownym. Ostudzić i ułożyć na półmisku lub talerzu. Na 
ostudzone jabłka wyłożyć śledzie z sałatką (można dodać do 
nich trochę śmietany aby odświeżyć wygląd), udekorować 
rozgniecionym czerwonym lub kolorowym pieprzem oraz 
natką pietruszki. 

Herrings in cream 

Components: 
250 g herring fillets, 3 tablespoons of vinegar, 2 apples, 1/2 
onions, preferably sugary, 200 g of thick sour cream 18% from 
the cup, salt and pepper, 1 allspice, 1 bay leaf, cinnamon or a 
spice, red or colorful pepper for decoration, clarified butter for 
frying apples, parsley for decoration 

 

 



 

 

 

How to prepare: 

Place the herring in a bowl and rinse with salt in cold water. 
Pour salt water and pour in fresh water. Allow to stand for 
approx. 30 minutes, in the meantime change the water 2 - 3 
times. Dry and cut into strips. 
Put in a plastic or glass bowl, pour vinegar and mix. Set aside 
for about 30 minutes, stir occasionally.  

1 peel apple and grate on a large mesh. Peel onion and cut 
into cubes, sprinkle with salt and pepper. Mix the apple with 
onion, bay leaf, English herb, pepper and sour cream.Arrange 
in her glass dish or salad bowl herrings and salad alternately. 
Set aside in the fridge for a minimum of a few hours or 
overnight.Before serving, cut the center of the second apple - 
the apple core. Cut the apple into slices. Sprinkle with 
cinnamon or spice and fry in golden color in clarified butter. 
Cool and place on a platter or plate.Put the herrings with 
salad on the cooled apples (you can add some cream to refresh 
them), garnish with crushed red or colored pepper and parsley. 



Chleb swojski 
 

 

Składniki: 
7 szklanek mąki, może być pszenna lub                                   
pół na pół z żytnią   
2 szklanki mleka ciepłego 
1 szklanka wody ciepłej 
¼ kostki drożdży 
1 łyżka soli 
1 łyżeczka cukru   

Przygotowanie: 

Zrobić zaczyń z 4 szklanek mąki, drożdży, cukru, soli, całego 

płynu i odstawić do wyrośnięcia na około 1 godziny. Potem 

dodać resztę mąki i wyrobić ciasto. 

Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, 

na około 2-3 godzin. Następnie wyjąć ciasto 

na stolnicę lub na stół i dobrze zagnieść ,jeśli 

potrzeba, dodać trochę mąki i nałożyć do 

foremek wysmarowanych tłuszczem lub do 

połowy foremki, bo ciasto urośnie. Jak 

wyrośnie ciasto,  

wstawić do piekarnika na około 1.5 godziny 

w temperaturze 180℃. 

Ingredients: 

7 glasses of flour, can be wheat or half in half with rye   

2 glasses of warm milk 

1 glass of warm water 

¼ of yeast cube 

1 tablespoon of salt            

1 teaspoon of sugar 

 

   The way of preparing the dish: Make leavens from 4 cups 

of flour, yeast, sugar, salt, whole liquid and leave to rise for 

about 1 hour. Then add the rest of the flour and knead the 

dough. Leave to rise in a warm place for about 2-3 hours. 

Then put the dough on 

the pastry board or on 

the table and knead 

well, if necessary, add a 

little flour and put into 

the molds greased with 

grease or half mold, 

because the dough will 

grow. As the dough 

rises, put in the oven for 

about 1.5 hours at 180 

℃.    

 



Starting form the beginning… 

First you need to grow  cucumbers in order to make 

pickles which are very popular in Poland. The picture 

is from a family garden. The pickles below are also 

homemade.  

Poles usually use them in salads, 

sandwiches. There is also cucumber 

soup which is made of grated 

pickles.  

In Poland sauerkraut is commonly 

known as a source of vitamins 

especially in winter to avoid 

diseases.  

People start to pickle 

it before winter and store it 

in cool places or in glass jars 

like in the picture three. 

If you are lucky or have 

friends who loves 

collecting 

mushrooms and live 

in mountains you can 

have some valuable 

and tasty red pine mushroms. The best are 

fried with butter or…pickled Yummy…  

 



  

Zupy 

Soup 



Kaszubska zupa Dziadówka 

Składniki: 

1 litr maślanki 

1.5 kg ziemniaków 

1 czubata łyżka mąki żytniej 

surowy wędzony boczek 

1 cebula 

1 listek laurowy 

 

 

Sposób przygotowania:  

W garnku zagotuj litr wody, posól ją. 

Obierz i umyj ziemniaki, pokrój w 

kostkę i włóż do wrzącej wody. Dodaj 

listek laurowy i ziele angielskie, gotuj, 

aż ziemniaki będą miękkie. Wtedy 

powoli, nie przerywając mieszania, wlej 

maślankę wymieszaną z mąką żytnią. 

Zmniejsz ogień i powolutku gotuj. 

Pokrój boczek w kostkę lub w paseczki, 

podsmaż na wolnym ogniu razem z 

pokrojoną cebulą. Gdy boczek będzie 

miękki, dodaj do zupy (zrumienioną 

cebulkę i wytopiony tłuszcz także) i 

gotuj jeszcze chwilę. Przypraw do 

smaku solą i pieprzem. 

Proste, smaczne i tanie. 



Kashubian soup Dziadowka 

 Ingredients:  

1 liter of buttermilk 
1.5 kg of potatoes  
1 heaped tablespoon of rye flour 
raw smoked bacon 
1 onion      
1 bay leaf 
 a few grains of allspice 
 salt 
 pepper to taste 
 

          The way of preparing the dish: Boil a liter of water in a pot, 

salt it. Peel and wash the potatoes, cut into cubes and put in 

boiling water. Add Bay leaf and allspice, cook until the potatoes 

are soft. Then slowly, without stopping the mixing, pour in 

buttermilk mixed with rye flour. Reduce the heat and cook 

slowly. Cut the bacon into cubes or strips, fry simmer with 

chopped onions. When the bacon is soft, add it to the soup 

(a browned onion and rendered fat as well) and cook a little 

more. Add salt and pepper to taste. 

            

Simple, tasty and cheap. 



Czernina (czarnina, czarna polewka) 

Składniki: 

kaczka wraz z podrobami 

250 g włoszczyzny do rosołu ( pietruszka, por, seler, 
marchew) 

1,75 l wody 

ziele angielskie, liść laurowy 

100 g suszonych owoców: śliwki, jabłka (inne 
suszone owoce - gruszki, daktyle) 

400 ml krwi kaczki z octem, wodą i solą 

sól, pieprz 

2-3 łyżki mąki 

Sposób przygotowania:  

Krew z kaczki mieszamy z 1 łyżką octu, aby nie skrzepła -  

po 30 ml ciepłej i zimnej wody mieszamy z łyżeczką octu. 

Roztwór mieszamy z krwią. Najlepiej, aby odstał on dobę 

w lodówce. Gotujemy wywar wraz z podrobami, warzywami 

i przyprawami podobnie jak tradycyjny rosół. Owoce suszone 

płuczemy i dodajemy do wywaru jak mieso jest już miękkie. 

Po ugotowaniu bulionu wyjmujemy włoszczyznę.  

Krew zagęszczamy mąką i dodajemy do rosołu. Zupa musi 

się zagotować. Następnie doprawiamy do smaku. Jeśli 

chcemy aby zupa miała charakterystyczny kwaskowaty smak 

to dodajemy sok z cytryny lub trochę octu. One of the oldest 

Polish soups which basic ingredients are broth and blood of 

duck, chicken, goose or rabbit. 

The characteristic sweet-and-sour taste gives sugar and 

vinegar (mixed with blood to prevent it from clotting). In 

addition to the basic ingredients, the soup is added to the 

soup: plum syrup or pears in vinegar, boiled in it fresh or dried 

fruit (pears, plums, apples, raisins or cherries), vinegar or 

apple vinegar, honey or other ingredients. Czernina is served 

with dumplings or home-made noodles. 

According to historical records, the formerly administered 

black soup to the bachelor who was denied the hand of the 

maiden.Czernina has been included in the list of Polish 

traditional products, among others as Kashubian czernina 

(czôrnina or czarwina).Components: 

duck with offal 

250 g of vegetables to the broth (parsley, leek, celery, carrots) 

1,75 l of water 

allspice, bay leaf 

100 g of dried fruits: plums, apples (other dried fruits - 

pears, dates) 

400 ml duck blood with vinegar, water and salt 

salt, pepper 

2-3 tablespoons of flour 

Preparation: 

Mix the blood of a duck with 1 tablespoon of vinegar so 

that it does not coagulate - mix 30 ml of hot and cold water 

with a teaspoon of vinegar. The solution is mixed with 

blood. It's best that it stays in the fridge for a day. We cook 

a decoction of offals, vegetables and spices - just like a 

traditional broth. 

Rinse and soak the dried fruits, then cook them. When the 

meat is soft, add the dried fruits. After cooking broth, 

remove the vegetables. Thicken the blood with flour and add 

to the broth. Boil everything, add the sliced vegetables and 

meat. Season to taste with salt, pepper, sugar, lemon juice or 

vinegar. 



Chłodnik 

Sposób przygotowania:  

Botwinkę oczyść, opłucz. Jeśli buraczki są większe, obierz je 

i okrój w słupki. Liście wraz z łodygami grubo posiekaj. 

Szczaw opłucz, posiekaj. Botwinkę i szczaw włóż do 

garnka, zalej wrzątkiem, tak aby tylko je przykrywał. Dodaj 

sól, gotuj ok. 5 min, zakwaś sokiem z cytryny, ostudź. Jajka 

ugotuj na twardo, ostudź, obierz, przekrój na pół. W dużym 

naczyniu wymieszaj trzepaczką maślankę i śmietanę. Połącz 

z botwinką i wywarem. Dodaj pokrojony w kostkę ogórek, 

rzodkiewki, zmiażdżony czosnek i posiekaną zieleninę. 

Chłodnik dopraw cukrem, solą i pieprzem. Podawaj 

z jajkiem. 

Components:Two bunches of beetroot, a few sorrel leaves, 

half a lemon, 2 eggs, 750 ml of buttermilk, 250 ml  of thick 

cream, 2 cucumbers, bunch of radishes, 2 cloves of garlic, a 

bunch of chives, bunch of dill, sugar, salt, pepper. 

1. Clean the leaves from beets , rinse. If the beets are larger, 

peel them and cut into bars. Cut the leaves with the stems 

coarsely.  

2. Rinse the sorrel, chop. Put the leaves from beets and sorrel 

in a pot, pour boiling water so that it only covers them.  

3. Add salt, cook for about 5 minutes, acidify with lemon 

juice, cool. 

4. Cook hard boiled eggs, cool, peel, section in half.  

5. In a large dish, stir the buttermilk and cream with a 

whisk. 

6. Combine with beetroot and decoction. 

7. Add diced cucumber, radishes, crushed garlic and chopped 

greens.  

8. Cooler with sugar, salt and pepper. Serve with the egg.  

Składniki: 
Dwa pęczki botwiny 
Kilka liści szczawiu 
Pół cytryny 
2 jajka 
750 ml maślanki 
250 ml gęstej śmietany lub jogurtu  
2 ogórki 
Pęczek rzodkiewek 
2 ząbki czosnku 
Pęczek szczypiorku 
Pęczek koperku 
Cukier 
Sól 
Pieprz 



Żurek 

 

  

Składniki: 
 
1,5 litra Bulionu warzywnego 
500 g surowej białej kiełbasy 
400 g żeberek wędzonych 
500 ml żuru domowego  
2 łyżki suszonego majeranku 
1 ząbek czosnku 
6 łyżek śmietanki 18%  

 

Sposób przygotowania:  

 

Bulion przygotować i doprowadzić do wrzenia dodać 

żeberka wędzone i gotować razem około 20 minut. Dodać 

białą kiełbasę, zmniejszyć ogień i gotować na wolnym ogniu 

kolejne 20 minut.  

Dodać żur gotować 10 minut dodając w międzyczasie 

czosnek oraz majeranek.  

Zupę zdjąć z ognia dodać śmietanę oraz doprawić solą i 

pieprzem wedle uznania. Żurek podawać z pieczywem oraz 

jajkiem na twardo. 

  

 

 



Żurek 

Ingredients:  

 

1,5 liter of vegetable broth 

500g of white sausage 

400g smoked ribs 

500 ml of home made sour żur 

2 table spoons of marjoram  

1 clove of garlic 

6 table spoons of sour cream 18% 

 

Prepare broth and boil it add smoked 

ribs and cook together for twenty 

minutes. Add white sausage and cook 

gently for another twenty minutes. 

Add homemade żur and cook for ten 

more minutes in the meantime add 

garlic and marjoram. 

Take the soup off the heat  add sour cream,  pepper and salt 

if needed. Serve żurek with bread and hard boiled eggs. 

 

 

 



Dania główne 

Main course 



BigosSkładniki: 

1kg kapusty białej, 800g kapusty kiszonej, 500g mięsa 
wołowego,  

500g mięsa wieprzowego, 150g boczku wędzonego,  

100g kiełbasy jałowcowej, 30g suszonych grzybów,  

4 szklanki wody, 3 cebule, 2 marchewki, 

5 ziaren ziela angielskiego, 2 łyżki koncentratu 
pomidorowego,  

2 łyżki oleju do smażenia,  

2 liście laurowe,  

1 garść suszonych śliwek, 

 1 garść wędzonych śliwek,  

1 łyżeczka słodkiej papryki, sól, pieprz 
 

Jak przygotować: 
  Boczek pokrój w drobną kostkę, przysmaż na odrobinie 

oleju, przełóż do dużego garnka. Mięso pokrój w kostkę, 

przysmaż na tłuszczu z boczku, po obsmażeniu dodaj do 

boczku. cebulę drobno posiekaj, przysmaż, dodaj do mięsa. 

Marchewkę zetrzyj na tarce, przysmaż, dodaj do mięsa. 

Mięso podgrzewaj, dodaj koncentrat pomidorowy, słodką 

paprykę. Grzyby namocz w letniej wodzie, posiekaj w drobne 

paseczki, dodaj do mięsa. Białą kapustę dodaj do reszty 

składników. Kiszoną kapustę dodaj do reszty składników. 

Do garnka wrzuć też grzyby, kiełbasę pokrojoną w kostkę 

oraz ziele angielskie i liście laurowe. Wymieszaj, całość zalej 

wodą, gotuj na małym ogniu. Śliwki pokrój w paseczki, zalej 

wodą, po 30 min dodaj do reszty składników.`Bigos powinien 

gotować się na małym ogniu ok. 3-4h, aż mięso będzie 

miękkie, a smak wszystkich składników się połączy. Przed 

podaniem dopraw do smaku solą i pieprzem. 



 

 

Ingredients: 

1kg white cabbage, 800g saurekraut, 500g beef meet, 500g 

pork meet, 150g    smoked bacon, 100g juniper sausage, 30g 

dried mushrooms, 4 glass with water, 3 onions, 2 carrots, 5 

seeds of herbal medicine, 2 spons of tomato concentrate, 2 

frying oil spoons, 2 bay leaves, 1 handful of prunes plums, 1 

handful smoked plums, 1 a spoon of sweet pepper, salt, pepper 

How to prepare: 

Cut the bacon into a small cubes, frybwithe a little oil, put in 

large pot. Cut meat into cubes, bacon fat, add to bacon after 

frying. Chope the onions finely, cook, add to meat. Places the 

carrot on a grater, cook it, add it to meat. Heat the meat, add 

tomato concentrate, sweet pepper. Mushrooms in water, chop 

into small strips, add to meet. Cut the white cabbage into thin 

strips, add to the meat. Add saukraut to the rest of the 

ingredients. Add mushrooms, diced sausage, and allspice to 

the pot. Mix pour whole with water, cook on low heat. Plums 

cut into strips, pour in water, add after 30 minutes to the rest 

of the ingredients. Bigos should cook on low heat for about 

3-4 hours, until the meat is soft and the flavor to taste with 

salt and pepper.  



Kaszanka (kiszka, kaszok, krupniok) 

Składniki: 

3,5 kg kaszy gryczanej białej 
1-1,5 litra krwi wieprzowej 
2,5 kg skórek wieprzowych 
1,5 kg okrawków mięsnych 
3 cebule 
sól, pieprz 
jelita wieprzowe 
5 liści laurowych 
majeranek 

 

Przygotowanie: 

1.Skórki i okrawki mięsa dokładnie umyć , dodać liście 
laurowe, łyżkę soli, cebulę - wszystko zalać wodą 
i ugotować. 
2.Ugotowane mięso przecedzić przez sito, rosół po mięsie 
przelać do garnka, ugotować w nim kaszę w proporcji 1:2, 
gotować tyle czasu aż kasza wypije cały płyn. 
3.Mięso i ugotowaną cebulę zmielić przez maszynkę, 
przełożyć do bardzo dużej miski, dodać ugotowaną kaszę, 
sól, pieprz i majeranek. Wszystko dokładnie wymieszać i 
posmakować. Na koniec dodać do ciepłego farszu krew, około 
1 litra, jak będzie mało, to dodać powoli resztę krwi. 
4.Na maszynkę z lejkiem do kiełbas, nakładać czyste i kilka 
razy przepłukane wodą jelita  
i napychać kaszankę. Na końcu formować pętka równej 
wielkości (można związać nitką). 
5.Parzyć w gotowanej , lekko osolonej wodzie około 30-35 
minut (nie gotować żeby nie popękała). 
Kaszanka często wygrywa nawet z najbardziej 
wyszukanymi daniami z grilla i króluje na ogrodowych 

przyjęciach. Aby nam posmakowała, musi być podana  
z odpowiednimi dodatkami – wówczas smakuje  znakomicie. 
Spróbujcie zatem kaszanki  
w towarzystwie pieczonych ziemniaczków, winnych jabłek, 
cebuli i majeranku 



Blood Sausage 
Ingredients: 
3,5 kg of buckwheat groats 
1-1,5 liters of pork blood 
2,5 kg of pork skins 
1,5 kg of meat scraps 
3 onions 
salt, pepper 
pork intestines 
5 bay leaves 
marjoram 
 
Preparation: 
 
1. Wash skins and meat scraps carefully, add bay leaves, a 
tablespoon of salt, onion - pour all over  
with water and cook. 
2. Boil the cooked meat through a sieve, broth after 
meat, pour into a pot, cook in it porridge in a ratio  
of 1: 2, cook so much time until the barley will drink 
all the liquid. 
3. Grind the meat and boiled onions through the  
machine, transfer to a very large bowl, add cooked 
buckwheat, salt, pepper and marjoram.  
Mix everything thoroughly and taste it. At the end,  
add to the warm stuffing blood, about 1 liter, as will  
be enough, then add slowly the rest of the blood. 
4. On a machine with a sausage funnel, apply clean   
and repeatedly rinsed water with the intestines 
and stuff blood sausage. At the end, create an even- 
sized loop (you can tie it with a thread). 
5. Brew in boiled, slightly salted water about 30-35  
minutes (do not cook that it does not crack). 
Blood sausage often wins even the most sophisticated grilled 
dishes and reigns at garden parties. In order for us to taste, it 
must be served with the appropriate additions - then it tastes 
great. So try it in the company of baked potatoes, wine apples, 
onions and marjoram 

Kopytka 
 

Składniki: 
1kg obranych ziemniaków 
0,5 szklanki mąki 
1 jajko 
 

Przygotowanie: 

Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie. Po ugotowaniu 
przeciskamy przez prasę. Dodajemy 3 łyżki mąki i 1 jajko. 
Dzielimy na 4 porcje i z każdej z nich robimy wałek o 
średnicy 2-3cm i kroimy na części długości około 5 cm. W 
garnku gotujemy osoloną wodę do której będziemy wrzucać 
kopytka. Od wypłynięcia gotujemy 2-3 minuty. Kopytka 
podajemy z okrasą. W wersji wegetariańskiej podajemy z 
podsmażoną cebulką. 

 

 

 



 

Ingredients: 

1kg of peeled potatoes 

half glass of flour 

1 egg 

Preparation: 

Boil the potatoes in salted water. After cooking squeeze 
through the presses. Add 3 tablespoons of flour and 1 egg. 
Divide into 4 portions and make a roller out of each 
portion with diameter 2-3cm and cut into pieces about 5 
cm long. In a pot boil salted water into which you will 
throw it. Boil for 2-3 minutes after flowing out. Serve it 
with a finely chopped fried bacon. In the vegetarian version 
serve with finely chopped fried onion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Gołąbki 
 

Składniki: 
1 główka kapusty 
1kg mięsa mielonego z łopatki lub szynki 
100g ryżu (1 woreczek) 
1 cebula 
1 jajko 
szklanka bulionu 
pieprz, sól 

Przygotowanie: 

Z kapusty wycinamy głąb, sparzamy ją i oddzielamy liście. 

Ryż gotujemy aldente w osolonej wodzie. Cebule kroimy w 

drobną kostkę i podsmażamy. Do mięsa mielonego dodajemy 

jajko, podsmażoną cebule, ugotowany ryż oraz 

przyprawiamy pieprzem i solą. Mięso wyrabiamy, zawijamy 

w liście kapusty. Gołąbki podsmażamy na patelni. Zalewamy 

bulionem wymieszanym z koncentratem pomidorowym. 

Całość dusimy po przykryciem około 1,5 godziny. 

Gołąbki 
 

Ingredients: 

1 head of cabbage 

1kg of minced meat from a shoulder or ham 

200g tomato concentrate 

100g of rice (1 bag) 

1 onion 

1 egg 

glass of broth 

salt, pepper 

Preparation: 

 

Cut out a stump from the 

cabbage, scald it and 

separate the leaves. Boil 

the rice aldente in salted 

water. Cut the onions 

into small pieces and fry. Add egg, fried onions, boiled rice 

and season with pepper and salt to the minced meat. Mix the 

meat and wrap it in cabbage leaves. Fry it in the skillet. Pour 

broth mixed with tomato concentrate. Cover it and braise for 

about 1.5 hours 



DUSZONA WIEPRZOWINA PO 
KASZUBSKU 
 

Składniki: 
 
Porządny kawałek wieprzowiny - szynki lub łopatki ze 
skórą; 
2 duże cebule; 
Tłuszcz do obsmażenia mięsa; 
Kminek, majeranek, pieprz, sól. 

 

Przygotowanie: 

Mięso umyć, osuszyć, ponacinać skórę w kratkę dla lepszego 

przejścia przypraw. Natrzeć solą, pieprzem, kminkiem. 

Odłożyć najlepiej na noc do lodówki, aby aromaty przeszły.  

Następnie natrzeć majerankiem  

i obsmażyć na tłuszczu. Skroić cebulę, posypać nią mięso, 

podlać wrzątkiem  i dusić dalej do miękkości, podlewać wodą, 

która wyparuje. Miękkie mięso wyjąć z sosu, ostudzić i 

pokroić w plastry, sos zagęścić mąką, mięso włożyć z 

powrotem do garnka. Najlepiej smakuje z kluskami 

ziemniaczanymi oraz kiszoną kapustą. 

STEWED PORK IN KASHUBIAN 

Ingredients: 

 

A good piece of pork - ham or shoulder with skin; 

2 large onions; 

Fat to fry meat; 

Caraway, marjoram, pepper, salt. 

Wash the meat, dry it, cut the checkered skin for  

a better passage of spices. Rub with salt, pepper, caraway. 

Put away best overnight for the fridge to make the aromas go 

through. Then rub with marjoram and fry in fat. Cut the 

onion, sprinkle it with meat, pour boiling water and simmer 

until tender, water it with water, which will evaporate. 

Remove the soft meat from the sauce, cool and cut into slices, 

thicken the sauce with flour, put the meat back into the pot. 

It tastes best with potato dumplings and sauerkraut. 



KASZUBSKIE DROBNI MIĘSO – 
POTRAWKA Z PODROBÓW 

Składniki: 
 
pół głowy świńskiej; 
wszystkie podroby wieprzowe, tj. płuca, serce, nerki, 
żołądek, ozór, kawałek podgardla; 
3 cebule; 
listek laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, sól, ocet 
do smaku.  

 

Przygotowanie: 

 

W jednym garnku ugotować do miękkości pokrojone w kostkę 

płuca, serce, ozór.  Nerki pokrojone na pół  gotować kilka 

razy odlewając za każdym razem wodę, miękkie dołożyć do 

reszty podrobów, żołądek wyczyszczony grubą solą też 

ugotować osobno, miękki pokrojony drobno dodać do garnka 

z  już uduszonym mięsem. Dodać pokrojoną drobniutko i 

przesmażoną na tłuszczu cebulę, zalać wszystko wywarem 

ugotowanym na podgardlu, lub innych resztkach mięsa 

takich jak żeberka czy boczek surowy. Dodać przyprawy, 

dusić jeszcze, aż wszystko będzie miękkie. Na końcu 

duszenia zakwasić lekko octem, mniej więcej 3 łyżki na ok 1 

kilogram podrobów, doprawić pieprzem i solą. Dawniej 

potrawę tę kaszubskie gospodynie gotowały po świniobiciu, 

niekiedy też pasteryzowały w słoikach. Jest to tradycyjne 

danie podawane jako główny posiłek na Kaszubskich 

weselach i ważnych uroczystościach rodzinnych. Najlepiej 

smakuje podane z kaszą i kiszonym ogórkiem. 



 

KASHUBIAN SMALL MEAT - A 

STEW FROM GIBLETS 

Ingredients: 

Half a porcine pig head; 

All pork offal, ie lungs, heart, kidneys, stomach, tongue, 

piece of jowl; 

3 onions; 

Bay leaf, allspice, pepper, salt, vinegar to taste. 

 

Cook the diced lungs, heart, tongue in a single pot until 

tender. Cut the kidneys in half, pour a 

few times each time, water, soft add 

to the rest offal, stomach cleaned with 

thick salt also cook separately, soft 

cut finely add to the pot with already 

stewed meat. Add finely chopped and 

fried onions, pour everything with 

cooked stock on the jowl, or other 

meat leftovers such as ribs or raw 

bacon. Add the spices, stew until 

everything is soft. At the end of 

stewing, slightly acidify vinegar, 

about 3 tablespoons for about  

1 kilogram of offal, season with salt 

and pepper.  

In the past, this dish was cooked by the Kashubian people 

after piggery, sometimes they were pasteurized in jars. It is a 

traditional  dish served as the main meal at Kashubian 

weddings or important family celebrations. It tastes the best 

when served with groats and pickled cucumber. 



Pieczona Gęś 

 

Składniki: 
1 gęś , około 4 - 4,5 kg,   
1 duże kwaśne i twarde jabłko np. szara reneta lub 
boiken 
1 łyżka soli morskiej 
1/2 łyżki świeżo zmielonego pieprzu 
3 łyżeczki kminku 
3 łyżeczki suszonego tymianku 
4 ząbki czosnku 
1 szklanka soku jabłkowego  

Przygotowanie: 

 

Przygotowujemy gęś do pieczenia nadziewając ją jabłkami 

pociętymi w ćwiartki. Czosnek wyciskamy i łączymy z 

przyprawami solą, pieprzem, tymiankiem oraz kminkiem. 

Jeśli trzeba dodaj do mieszanki oliwy lub soku z cytryny.  

Nacieramy dokładnie całą gęś i wkładamy do naczynia 

piersiami do dołu.  

 

Nagrzewamy piekarnik do 130℃ przed włożeniem  gęsi 

należy podlać ją sokiem jabłkowym. Pieczemy przez około 7 

godzin pod przykryciem. 

 

Po upieczeniu rozgrzewamy piekarnik do 240℃ i opiekamy 

gęś tak by zewnętrzna strona była chrupiąca. Maksimum 

kilka minut z każdej strony. 

Gęś jest gotowa do podania. 

Roast Goose  

 

 

Ingredients: 

1 goose c.a. 4-4.5 kg 

1 big sour apple ideally egremont russet type 

1 spoon of sea salt 

½ spoon of minced pepper 

3 spoons of caraway 

3 spoons of thyme 

4 cloves of garlic 

1 glass of apple juice 

 

 

Prepare goose and stuff it with apple cut in quarters. 

Squeeze garlic and mix it with salt, pepper, thyme and 

caraway. If the mix is too dry add some olive oil or lemon 

juice. 

 

 Use the mix to rub the goose do not miss any spot. When 

the goose is ready put it in the roasting pan breast side to 

the bottom. 

 

 

 



 

 

 

 

Heat your oven for 130 degrees 

before putting the goose to the 

oven pour apple juice to the 

frying pan. Roast the goose for 

about 7 hours under cover. 

 

When it’s ready take the cover 

off and heat the oven too 240 

degrees and bake each side for 

few minutes to make it really 

crispy. Now your goose is ready 

to be served!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desery 

Desserts 



 

Lody z buraków 

 

Przygotowanie: 

Buraki, maliny oraz sok z cytryny zmiksuj w blenderze na 

gładką masę. Stopniowo dolewajsok z buraków. Zmiksuj na 

gładką masę o konsystencji gęstej śmietany. Wlej masę do  

foremek i wstaw  

do zamrażarki na ok 3 godziny. Przed 

każdym podaniem lodów pozwól 

masie odtajać przez  

10 minut w lodówce . Pięknie 

wyglądają  podane  

w wafelkach lub w pucharkach, 

posypane prażonymi migdałami. 

 

Ingredients: 

 

2 small cooked beets; 

½ cup of beet juice; 

¾ cup of raspberries ; 

½ lemon juice. 

 

Mix beets, raspberries and lemon juice in a blender with a 

smooth mass. Gradually add juice from beets. Blend to a 

smooth mass with the consistency of thick cream. Pour the 

mass into the molds and put in the freezer for about 3 hours. 

Before each serving of ice cream, let the mass thaw for 10 

minutes in the fridge. They look beautifully presented in 

wafers or in cups, sprinkled with roasted almonds. 

Składniki: 
 
2 małe ugotowane buraki; 
½ szklanki soku z buraków; 
¾ szklanki malin; 
Sok z ½ cytryny. 

 



Pascha 

Składniki: 
1kg zmielonego twarogu 
250g masła 
1 szkl cukru pudru 
16g cukru waniliowego 
½ łyżeczki skórki cytryny 
5 żółtek 

Przygotowanie: 

Miękkie masło ubić wraz z cukrem pudrem, cukrem 

waniliowym oraz skórką od cytryny na puszystą masę. 

Następnie dodać po jednym żółtku. Jeśli wszystkie żółtka 

zostaną dodane wówczas dodajemy twaróg oraz suszone 

owoce.  

Przełożyć masę do wcześniej przygotowanego sitka 

przełożonym bawełnianą ściereczką lub gazą. Brzegi gazy 

zawinąć do środka i obciążyć talerzykie. Schować do lodówki 

na całą noc. Na drugi dzień wyciągnąć na talerzyk i 

udekorować. 

 

  

Pascha typical Easter dessert  

Ingredients: 

1 kg curd 

250 g butter 

1 one cup of icing sugar 

16 g of vanilla sugar 

1/2 tea spoon of lemon zest 

5 yolks 

50 g fried orange zest  

50 g walnuts  

50 g dried figs or peaches 

100 g raisins 

 

This is a typical Easter dessert. All ingredients which you 

keep in a fridge take out of it to warm. When butter is soft 

beat it with icing sugar, vanilla sugar and the orange zest. 

While beating it add yolks one after another. Then add curd, 

nuts, dried fruit. Mix it. 

Put a sieve (about 20cm diameter) on a pot and in the sieve 

put a cotton cloth so the liquid will slowly drain to the pot. 

It will help the dough to be drier. Put the curd dough on the 

cloth into the sieve. Then weight it with a plate and put in 



the fridge for all night. On the next day take it out of the 

cloth and decorate as you wish. Enjoy! 
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