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Mus proboszczowy wg pani Marioli 
 

Składniki: 
 

� Jabłka polskie bez nawozu, 

� Krojone z radością i lubością 

� Gotowane w wielkim garze, 

� Osłodzone w kociewskiej gwarze 

� Dla każdego do wszystkiego 

� … więc SMACZNEGO! 

 
Przygotowanie 

Prezentujemy mus jabłkowy,  
który przechrzciliśmy na mus proboszczowy, 
 bo od księdza proboszcza jabłka dostaliśmy.  

Pokroiliśmy, ugotowaliśmy. 
Na konie ozdobiliśmy. 

Dziś słoiki są jak eleganckie damy. 
Trzymamy je w spiżarni, gdzie przetwory mamy. 

Mus ten jest zdrowy niesłychanie, 
Wielowitaminowy i bezcukrowy. 

Będziemy się nim delektować przez całą zimę, 
                  Bo kot go skosztuje – ma radosną minę.  

 

 

Gruszki w syropie pani Janiny  
 

Składniki: 

5 kg gruszek 

1kg cukru 

1 szklanka octu 

2 łyżeczki kurkumy 

½ łyżeczki cynamonu 

12 goździków 

 
Przygotowanie: 

 
Gruszki obrać, pokroić w ćwiartki. 
Cukier, ocet, przyprawy zagotować, 

Dodać gruszki, wymieszać  
i chwilę jeszcze razem zagotować. 
Włożyć do słoików, pasteryzować. 

 
 

Smacznego! 
 

 

 



Marynata z dyni pani Krystyny 
 

Składniki: 
 

1 kg cukru 

3 szklanki wody 

1- 2 szklanka octu 

goździki 

 

Przygotowanie: 

Z cukru, wody, octu i goździków  

ugotować syrop. 

Wyjąć goździki. 

Włożyć obraną, pokrojoną dynię. 

Gotować 5 min. do zeszklenia. 

Gorącą wyjmować łyżką cedzakową.  

Układać w słoikach. 

Zalać syropem. 

Pasteryzować ok. 15 minut  

 

Kiszone kalafiory pani Iwony 

 

Składniki: 

1 kalafior 

1 marchewka 

1 papryka czerwona 

czosnek, chrzan, zielony koper 

Przygotowanie 

Kalafior rozdrobnić na różyczki. 

Do słoików włożyć koper, chrzan i czosnek. 

Marchewkę i paprykę pokroić w paseczki. 

Układać w słoikach na przemian z kalafiorem. 

Zalewa: 

1 l wody, 1 łyżka soli. 

Wymieszać, zalać zaprawę w słoikach. 

Nie pasteryzować.  

Kiszą się, jak ogórki 

 



Papryka w zalewie 

Składniki: 

5 kg papryki 

3 cebule 

Zalewa: 

1 szk. cukru,  

31/2 szkl. wody,  

1 szkl. octu 

 

Przygotowanie: 

Paprykę oczyścić, pokroić w paski. 

Posolić na noc dwiema łyżkami soli. 

Rano wypłukać i wkładać do słoików. 

Dodać cebulę, listek laurowy, ziele angielskie, olej. 

Zalać gorącą zalewą. 

Pasteryzować 10 min.  

 

 

Buraczki w zalewie pani Iwony 

Składniki: 

 

Buraczki 

Ziele angielskie, liść laurowy, ziarnisty pieprz 
 

Zalewa: 

4 szklanki wody 

1 szklanka octu 

11/2 łyżeczki soli 

szklanka cukru 

 

Wykonanie: 

 

Buraczki ugotować i pokroić w plasterki. 

Do słoików włożyć przyprawy. 

Wlać zalewę. 

Pasteryzować 10-15 min. na wolnym ogniu. 

 



Cukinia z przyprawą do grilla 

Składniki: 

Cukinia, 

Cebula, 

Papryka, 

Pikantna przyprawa do grilla, 

Koper, natka pietruszki, gorczyca 

Zalewa: 

2 szkl. octu 

5 szkl. wody 

3 szkl. cukru, 3 łyżki soli 

Przygotowanie: 

Cukinię kroimy w paski lub kostkę,  

paprykę jak uważamy.  

Na dno słoika kładziemy cebulę, koper, natkę pietruszki 

oraz cukinię z papryką. 

Dodajemy gorczycę oraz przyprawę do grilla. 

Zalewamy gorącą zalewą. Pasteryzujemy 5-10 min. 

Sos słodko kwaśny pani Bożeny 

Składniki: 

1 kg marchwi 

1 kg cebuli 

11/2 kg papryki 

1 kg cukinii 

Zalewa: 

½ l przecieru pomidorowego 

1 szkl. cukru 

½ szkl. oleju 

¼ l octu, 2 łyżki soli, 

½ szkl. wody 

Przygotowanie: 

Marchew pokroić w kostkę, obgotować.  

Cebulę, paprykę, cukinię pokroić w kostkę.. 

Ugotować wodę, dodać cukier, włożyć cebulę,  

obgotowaną marchew, paprykę i cukinię. 

Gotować wszystko na małym ogniu ok. 40 min. dodać olej, ocet a na 

końcu przecier pomidorowy. 

Włożyć do słoików i pasteryzować kilka minut. 



Ogórki curry pani Jadzi 

Składniki: 

Ogórki 

Liść selera 

cebula  

Zalewa: 

4 szklanki wody 

1 niecała szklanka octu 

1 ½ szkl. cukru 

4 łyżeczki soli 

2 ½ łyżeczki curry 

Przygotowanie: 

Ogórki obrać, usunąć nasiona. 

Pokroić w paski. 

Włożyć do słoików. 

Dodać liść selera, plaster cebuli. 

Zalać zalewą. 

Pasteryzować 5 minut 

Śliwki w occie pani Rysi 

Składniki: 

Śliwki węgierki 

 

Zalewa: 

1 szklanka octu 

1 ½ szkl. wody 

1 ½ szkl. cukru 

kilka goździków do smaku 

 

Przygotowanie: 

Zagotować wodę z octem, cukrem i goździkami.  

Włożyć umyte śliwki. 

Kiedy pierwsza śliwka pęknie, to zaraz wyjąć do słoików. 

Zalewę jeszcze raz przegotować i zalać śliwki.  

Pasteryzować kilka minut 

 



Sałatka pani Teresy  

z zielonych lub czerwonych twardych pomidorów  

Składniki: 

5 kg pomidorów 

1,5 kg cebuli, 1,5 kg czerwonej papryki 

1 główka świeżej kapusty (1 kg), 1 nać selera 

1 czubata łyżka soli, 1 łyżeczka pieprzu 

½ szkl. oleju 

14 ząbków czosnku 

gorczyca, ziele angielskie, liście laurowe 

Zalewa 

1 łyżeczka soli, 1 szklanka cukru 

0,5 l octu 10%, 2,5 l wody 

Przygotowanie: 

Pomidory, paprykę i nać selera myjemy. Z papryki wyciągamy gniazda nasienne i 

kroimy w paski. Pomidory i cebulę – w talarki. 

Nać selera drobno siekamy. Kapustę kroimy jak do kiszenia. Pokrojone warzywa 

mieszamy z 1 czubatą łyżką soli. Dodajemy olej i pieprz. Zostawiamy na 3 godziny, 

żeby wszystko zmiękło. Do każdego słoika wkładamy po 1 ząbku czosnku, małą 

łyżeczkę gorczycy, 3-4 ziarenka ziela angielskiego. Zalewamy warzywa 

przygotowaną zalewą. Wkładamy do słokiów. Pasteryzujemy 15-20 minut 

 

Dżem z aronii jabłkami pani Wali 

Składniki: 

1 kg aronii 

1/2 kg kwaśnych jabłek (najlepiej antonówek) 

dag cukru 

kawałek cynamonu 

kilka goździków 

Przygotowanie: 

Aronię należy umyć i osuszyć. 1/2 kg aronii zmiażdżyć i 
przełożyć do garnka, a następnie dodać cukier i goździki. 

Gotować na małym ogniu mieszając. Gdy syrop się zagotuje 
dodać do niego pozostałe owoce aronii i ponownie zagotować. 

Po zagotowaniu zestawić z ognia na kilka minut. Umyte i 
obrane jabłka należy pokroić na nieduże kawałki, a następnie 
włożyć do rondelka (innego od ten, w którym są aronie), dodać 

łyżkę wody i cynamon. Całość dusić na małym ogniu do 
całkowitego rozgotowania owoców. Ponownie zagotować 

aronie i gdy masa nabierze szklistości dodać do niej uduszone 
jabłka. Całość dusić przez chwilę mieszając. Gorący dżem z 

aronii przełożyć do wyparzonych słoików, które należy szybko 
zamknąć. Tak przygotowany dżem z aronii sprawdzi się nie 

tylko jako dodatek do śniadań, ale także do obiadów, np. 
zimnych mięs, zwłaszcza do drobiu i dziczyzny. 



Sałatka z ogórków pani Wali 

Składniki: 

5 kg ogórków, 5 marchewek, 5 cebul, 5 ząbków czosnku, 

3-4 łyżeczki soli. 

Zalewa: 

0,5 szklanki octu 10%, 

szklanka wody, 

0,25 szklanki oleju, 

0,5 szklanki cukru. 

Przygotowanie: 

Ogórki obrać, pokroić w plastry, posolić. Marchewkę oskrobać, zetrzeć 

na tarce o dużych oczkach. Czosnek obrać, drobno pokroić. Cebulę 

pokroić w kostkę, posolić. Po godzinie odcisnąć ogórki i cebulę, 

wymieszać z resztą warzyw. Zagotować zalewę. Włożyć sałatkę do 

gorącej zalewy, wymieszać, przełożyć do słoików typu twist, zamknąć. 

Pasteryzować kilka minut. 

 

Smażone kanie panierowane  

w zalewie octowej pani Wali 

Składniki: 

ok. 30 kapeluszy czubajki kani i czubajki gwiaździstej              jajka                                                                                   
bułka tarta albo mąka pszenna,  albo pół na pół                               

do smaku - sól, pieprz mielony 

Zalewa 

1,25 szkl. octu spirytusowego 10% 
5 szkl. wody 

10 ziarenek ziela angielskiego 
6 sztuk liści laurowych 

1 łyżeczka ziaren gorczycy białej 
1,5 łyżki soli 

5-6 czubatych łyżek cukru                                                                                       
1 łyżeczka ziarenek pieprzu ziarnistego kolorowego 

Przygotowanie: 

Cebulę obieram, kroję w półplasterki i obgotowuję ok. 3 minut żeby 
zmiękła - osączam dokładnie. Gotuję zalewę - wszystkie składniki 

umieszczam w garnku i gotuję ok. 15 minut Usmażone grzyby układam 
ciasno warstwami w słoikach przekładając cebulą i wlewając po trochu 

zalewy żeby dostała się w każdy zakamarek. Gdy słoik jest prawie pełen 
dolewam jeszcze zalewy żeby grzyby były przykryte i zakręcam mocno. 

Ponieważ nakładam grzyby gorące, zaraz po usmażeniu i zalewam 
wrzącą marynatą to nie pasteryzuję słoików. Wytrzymają 3-4 miesiące 

w chłodnym ciemnym miejscu. 


