
Razem
budujemy
tradycję

KOŁA 
GOSPODYŃ 
WIEJSKICH

Polska tradycja
nowoczesną

marką



Gmina Andrespol
KGW Andrespol
KGW Bedoń
KGW Janówka
KGW Justynów
KGW Kraszew

KGW Stróża

Zawsze po drodze 
do Koła Gospodyń Wiejskich

Gmina Brójce
KGW Bukowiec
KGW Brójce
KGW Kotliny
KGW Karpin
KGW Kurowice
KGW Pałczew
KGW Wardzyn
KGW Wola Rakowa
KGW Leśne Odpadki

KGW Stefanów/ Wandalin/Giemzów

Gmina Nowosolna
KGW Borchówka
KGW Byszewy
KGW Grabina
KGW Kalonka
KGW Kopanka
KGW Ksawerów
KGW Lipiny 
KGW Moskwa
KGW Stare Skoszewy
KGW Wiączyń Dolny

KGW Wiączyń Malownicza (Łódź)

Gmina Rokiciny
KGW Michałów
KGW Nowe Chrusty
KGW Stare Chrusty
KGW Łaznów
KGW Popielawy
KGW Rokiciny
KGW Wilkucice

Na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny działają łącznie 34 Koła Gospodyń Wiejskich, często 

współpracują ze sobą w ramach projektów Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER”, przyjaźnią się 

od wielu lat, chętnie wspierają się przy przedsięwzięciach, wspólnie celebrują ważne dla siebie święta.



3Koła Gospodyń Wiejskich

Polska tradycja 
nade wszystko

Kiedyś życie w wielopokoleniowych rodzinach 

gwarantowało przekazywanie tradycji, folkloru i lu-

dowości, szczególnie mieszkańcy wsi wykazywali 

dużą potrzebę podejmowania oddolnych inicjatyw, 

działania we wspólnocie oraz angażowania do prac 

wszelakich najmłodszych członków rodziny. Dziś 

dzieci rolników wolą zrzec się ojcowizny na rzecz 

pracy w korporacji, dębowe stoły i kredensy za-

mieniliśmy na meble ze skandynawskiej sieciówki, 

o naszym stroju decydują projektanci międzynaro-

dowych marek, a jedzenie najczęściej pochodzi ze 

sklepowej półki, jest wysokoprzetworzone i szko-

dzi zdrowiu zamiast wzmacniać nasze ciało.

Mogłoby się zdawać, że pęd życia spowodował 

w nas totalne zatracenie, tymczasem wystarczy 

rozejrzeć się nieco, zapytać gdzie w naszym najbliż-

szym otoczeniu działa Koło Gospodyń Wiejskich?

To właśnie w KGW znajdziemy osoby, które żyją 

z zachowaniem przekazów ludowych i choć zna-

komicie funkcjonują w tej całej nowoczesności, to 

udało im się nie zapomnieć o swoich korzeniach.

W tej grupie znajdziemy twórców ludowych, 

pieśniarzy, muzyków, społeczników i animatorów 

kultury, którzy z niesamowitą pasją tworzą lokal-

ny koloryt, promują swój region za pomocą sma-

ków, sztuki, pięknych strojów, są wspaniałą alter-

natywą dla osób szukających konstruktywnych 

pomysłów na spędzanie czasu wolnego i nadzieją, 

że polska tradycja będzie obecna również w życiu 

kolejnych pokoleń. 

Tradycja, folklor i ludowość – z tym od lat kojarzą się 

koła gospodyń wiejskich. Czym zajmowały się kiedyś, 

a czym zajmują się dziś?





5Koła Gospodyń Wiejskich

Od Towarzystwa do Koła
od 1866 roku

Od początku panie zrzeszone w KGW stawiały 

sobie trudne do zrealizowania cele, a kierowały 

poszczególnymi kołami zawsze osoby cieszące 

się powszechnym szacunkiem i zaufaniem.

Choć przez półtora wieku zmieniały się  

warunki, to panie nieprzerwanie organizowa-

ły: szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej te-

matyce, między innymi: pieczenia i gotowania, 

przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli drobiu, 

warzywnictwa, higieny i racjonalnego odżywia-

nia, kroju i szycia czy znaczenia kobiet w życiu 

społecznym.

Organizowano potańcówki i konkursy, 

wśród których dominował siostrzany nam kon-

kurs „na najpiękniejszy ogródek warzywny”. 

Sprowadzano pisklęta i paszę dla drobiu dla 

wszystkich mieszkańców w danej wsi.

Kwitło życie towarzyskie i społeczne, 

a członkinie spotykały się na wieczorkach roz-

rywkowych, co miało wielkie znaczenie dla du-

cha przy braku telewizji i powszechności pro-

gramów rozrywkowych.

Najważniejszym celem KGW było szerzenie 

tradycji małych ojczyzn. Tak jest i dziś...

Pierwsza organizacja kobieca powstała na pols kich ziemiach 

już w 1866 roku. Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości 

przyjęto nazwę  „Koło Gospodyń Wiejskich”.



6 Koła Gospodyń Wiejskich

Trzy filary każdego
koła gospodyń

Kobiety są dla siebie nie-

zastąpionym wsparciem 

w trudnych momentach 

życiowych. Pomagają so-

bie w chorobie i opiekują 

się starszymi koleżankami.

Kobiety z kół gospodyń 

wiejskich nie lękają się na-

wet najcięższej pracy. Mają 

też imponującą organizację 

i kreatywne pomysły. Z ich 

działań korzystają wszyst-

kie instytucje lokalne. Wycieczki, wspólne 

wyjścia do teatru 

czy kina,  andrzejki, 

bale karnawałowe, 

ostatki – dla członkiń 

są doskonałą okazją do 

wspólnej zabawy.

PRZYJAŹŃ

PRACA

ZABAWA

1

2

3
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Kobieta „sosręb” ogniska domowego, w któ-

rym stanowi dominantę, klucz; pełni rolę 

żony, matki, gospodyni, wypełnia rolę spo-

łeczną. Przeglądając karty historii dziedzic-

twa kulturowego polskiego narodu mamy 

do czynienia z całym spektrum wkładu 

kobiety – kobiet w tworzenie ciągów kul-

turowych. Praca kobiet w budowaniu bytu 

narodowego polskiej tożsamości narodo-

wej jest niewyobrażalna. W 100-lecie Nie-

podległej warto sięgnąć do źródeł i poznać 

niektóre z nich.
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Historia 
Kół Gospodyń Wiejskich
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Nie ma dziedziny
w której kobieta,
by nie pracowała

8-9 września 1917 roku wszystkie ówcze-

sne organizacje kobiece zwołały do Warsza-

wy wielki zjazd kobiet pod hasłem „pełnego 

uobywatelnienia kobiety w przyszłym nie-

podległym i zjednoczonym państwie polskim”. 

W pamiętniku z tego zjazdu kobiet polskich czy-

tamy; „Kobieta polska, wciągnięta do ogólnych, 

pośrednich czy bezpośrednich konsekwencji 

obecnej wojny, cierpi razem z mężczyzną, ra-

zem z nim pracuje i buduje przyszłość ojczyzny. 

I coraz szersze masy obejmuje słuszne przeko-

nanie, że bez współudziału kobiety nie utrzy-

małoby się nasze życie społeczne, ekonomicz-

ne, a głównie narodowe. Nie ma dziedziny, na 

której by kobieta nie pracowała, nie ma cierpień, 

które by ją omijały, nie ma ciężarów, których by 

nie ponosiła, nadszedł więc dla kobiety polskiej 

moment poczucia swej siły, zrozumienia swej 
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wartości, odezwała się w niej obywatel-

ska godność i przekonanie, że jedynie 

takie prawa mogą być trwałe, które są 

sprawiedliwe i jednakie dla wszystkich.”. 

W pamiętnikach kobiety jednoznacznie 

zapisują czym są dla nich Koła Gospodyń 

Wiejskich. “... koła gospodyń są podstawą 

naszej wsi. Dzisiaj już duże zmiany zaszły 

w naszych gospodarstwach, gdyż coraz 

liczniej rozpowszechniają się koła gospo-

dyń, które bardzo urabiają gospodynie. 

Koła gospodyń są naprawdę pożyteczny-

mi i pożądanymi dla naszych wsi”.
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W 1928 roku uczestniczki zjazdu zapisały 

w rezolucji; „Pracować nad wyrobieniem w so-

bie i w swoich rodzinach miłości Boga, karności 

i poszanowania praw, odwagi cywilnej w obro-

nie naszych najdroższych ideałów religijnych, 

narodowych i miłości bratniej wszystkich sta-

nów.”. Koła kształtowały wśród swoich człon-

kiń poczucie miłości do kraju, rozbudzały ich 

świadomość narodową i wpływały na wycho-

wanie w tym duchu dzieci. Od samego począt-

ku Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowane 

były w różnorodną pracę. Ta wielopłaszczy-

znowość była budowana w układzie wertykal-

nym i horyzontalnym. Koła Gospodyń Wiej-

skich jako zbiorowość żywa, czynna, dążyły, 

a ich spadkobiercy dążą, do wyrażenia w pełni, 

w każdej dziedzinie życia, swojego bytu.

Począwszy od religijności, od obrazu o świe-

cie i kreowania tego świata poprzez sensualizm, 

w przedstawianiu stworzenia świata, sakrali-

zacji przestrzeni, podział społeczności (ludzie 

– demony, swoi – obcy), podział i wartościo-

wanie ludowej koncepcji czasu z dominacją 

kalendarza solarnego, przedstawienie istot 

nadprzyrodzonych. Kreowanie całego syste-

mu działań religijno-magicznych z wyekspono-

waniem rytualizmu, zespolenia religii z życiem 

codziennym oraz całokształtem życia społecz-

nego w grupie lokalnej.

Bóg i Ojczyzna

Fundamentem wszystkich Kół Gospodyń 

Wiejskich jest religia. 



13Koła Gospodyń Wiejskich



14 Koła Gospodyń Wiejskich

Przekazywanie wiedzy ludowej

Gospodynie i ich rodziny wykorzystują te dziedzi-

ny wiedzy ludowej, które są przydatne w praktyce: 

astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza, 

umiejętności matematyczne, medycyna ludowa. 

Kluczową rolę we współczesnym świecie spełniają 

Koła Gospodyń Wiejskich w ukazywaniu zwyczajów, 

Podstawową cechą wiedzy ludowej 

jest fakt, że rzeczywistość zewnętrz-

na w świadomości mieszkańców wsi 

to nierozerwalnie ze sobą powiązane 

zjawiska świata naturalnego oraz 

sprawy nadprzyrodzone.



15Koła Gospodyń Wiejskich

obrzędów rodzinnych i dorocznych. Przede 

wszystkim są nośnikami pojęć „zwyczaj”, „rytu-

ał”, „obrzęd”, „obyczaj”. Spośród licznych zwycza-

jów szczególnie istotne dla obrazu całokształtu 

kultury są te, które stwarzają dodatkowe prze-

słanki do samookreślenia grupy i identyfikowa-

nia się z nią jej członków.

Normy regulujące tego rodzaju zwyczaje 

mają na ogół charakter norm obyczajowych. Siła 

tych norm decyduje o kryteriach swojskości, 

odrębności w stosunku do odmiennych, „ob-

cych”. Zwyczaje poprzez swą treść i formę 

przyczyniają się do określenia ogólnego cha-

rakteru i klimatu obyczajowości. Obyczaje jako 

powszechnie uznawane normy postępowania, 

umacniane nawykiem kulturowym i sankcjo-

nowane społecznie, stoją na straży zgodno-

ści zachowań z ich postulowanymi wzorcami. 

Sprzyjają tym samym kultywowaniu zwycza-

jów tradycyjnych, nawet przy zatracaniu się 

ich pierwotnego sensu.



Sztuka i folklor 
scalają grupę

W społeczności tradycyjnej sztuka pozwala 

grupie na samoidentyfi kację, wyróżnienie, 

dawanie więzi z przeszłością. 

Kultura artystyczna społeczności wiejskiej to przede 

wszystkim kultura grupy, kultura odbiorcy. Tradycyj-

na sztuka stanowi nie tylko wartość estetyczną ale 

i funkcjonalną. Ściśle związana jest z tradycyjnym cha-

rakterem kultury. Wyraża szacunek dla przeszłości, 

stosunek do pracy, surowca, narzędzi. Wyrazem tego 

jest dyscyplina warsztatowa, umiejętność wypowia-

dania się w ramach wzorów dobrze przyswojonych, 

doskonale rozpoznawalnych właściwości surowca 

i narzędzia. Wszelkie rzemiosła, zdobnictwo ujawniają 

szacunek dla celowości i funkcji przedmiotu z uwzględ-

nieniem różnych ról, w których przedmiot występuje...
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Tęcza
– zespół śpiewaczy
z Andrespola

Bukowianki
– zespół śpiewaczy

z Bukowca

Akordeoniści
– zespół akordeonistów z Andrespola
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60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Andrespolu



60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Andrespolu
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Tak bardzo poważnego zadania w prze-

kazie kanonu; w stroju, hafcie, tkactwie, 

garncarstwie, papieroplastyce podjęły 

się Koła. Bowiem kanon pozwala bez-

imiennym twórcom wypowiadać się 

w sposób doskonały.

Kanon stanowi podstawę tradycji 

i świadomości artystycznej grupy. Mó-

wiąc o sztukach plastycznych i ich kon-

tynuacji przez Koła Gospodyń Wiej-

skich nie można pominąć muzyki i tańca 

ludowego, które odegrały tak istotną 

rolę w budowaniu kultury narodowej.

To folklor taneczny pozwala w prze-

strzeni publicznej poznać strefy tań-

ców regionalnych. Pomagają w tym ze-

społy taneczne, śpiewacze tworzone 

przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Strój, haft, papieroplastyka...
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Kultura chłopska – ludowa stała się podwali-

ną kultury narodowej. Po odzyskaniu niepod-

ległości w 1918 roku twórcy Niepodległej 

przyjęli, że regionalizm będzie programem 

polityki kulturalnej państwa.

Opierał się on na nauce języka ojczyste-

go, przyrody, geografii, historii. Kładł nacisk 

na wytwory etnograficzne i folklorystyczne 

jako wartości regionalne i ogólnonarodowe. 

Do tego dorobku w tamtym czasie należały 

Koła, które występowały w uroczystościach 

religijnych, lokalnych, państwowych w stro-

jach ludowych z ludowymi instrumentami, 

pieśniami.

Urządzano pokazy rękodzieł. Odtwarza-

no w plenerze, na scenie, obrzędy ludowe: 

wesele, dożynki lub inne.
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Obecnie kontynuatorem całej tej pracy 

są spadkobiercy – Koła Gospodyń Wiej-

skich, które pracują na wielu płaszczy-

znach w układzie pionowym i horyzon-

talnym z tradycją, która „nie jest naszą 

spadkową, z nią się ciężko pracuje” jak 

napisał Zbigniew Herbert. Pracuje się 

ciężko, żeby ją kontynuować i tworzyć. 

Tej pracy podjęły się Koła Gospodyń 

Wiejskich, jest ona pięknem, kształtem 

miłości, owocem prawdy.A
ut

or
 te

ks
tu

 o
 r

ol
i k

ob
ie

ty
 i 

K
G

W
: A

ld
on

a 
P

lu
ci

ń
sk

a,
 e

tn
og

ra
f



Gotowanie...
tradycja i sztuka

Ugotujemy wszystko, ale najlepiej smakują 
tradycyjne, polskie produkty i dania.
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Tradycyjny polski obiad kojarzy się jednoznacznie z rosołem i kotletem 
schabowym. Panie z kół gospodyń wiejskich bardzo często przełamują 
stereotyp takiego podejścia do polskiej kuchni tradycyjnej, korzystając 

z podpowiedzi najlepszych polskich kucharzy. 

Przedstawione receptury oparte są na tradycyjnych, polskich 

produktach, które bardzo często są wypierane przez niskiej 

jakości zamienniki.

Policzki wieprzowe 

z puree chrzanowym, 

cydrem, gorczycą, 

jabłkiem oraz palonym 

pasternakiem

Policzki

Pavlova z rokitnikiem, 

białą czekoladą oraz 

owocami leśnymi

Beza 
z rokitnikiem

Kremowa zupa 

maślankowa 

z posypką bekonową 

oraz puree 

ziemniaczanym

Zupa 
maślankowa

Pate z wątróbki 

z karmelizowanym 

słonecznikiem i żelem 

wiśniowym

Pate

Wykwintny obiad dla całej rodziny
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Przystawka  
Pate

Pate z wątróbki z karmelizowanym 

słonecznikiem i żelem wiśniowym

wątróbka drobiowa 1 kg
masło 0,75 kg
wiśnie 0,18 kg 
wiśnie w zalewie 0,35 kg
żel 0,4 kg
jaja 9 szt.
brandy 0,05 l
słonecznik 0,15 kg
agar 0,08 kg
czerwone wino 0,1 l
ocet winny czerwony 0,2 l
cukier 0,15 kg
miód 0,15 kg
anyż 2 szt. 
laska cynamonu 1 szt.
sól / pieprz
zioła / kiełki

składniki
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Sposób wykonania

Wątróbkę umyć i oczyścić z błon. Z wiśni odcisnąć 

nadmiar wody. Wbić jaja i wszystkie składniki wraz 

z masłem miksować w termmiksie na gładką masę (ok. 

4 min.). Pod koniec miksowania dodać brandy oraz sól 

i pieprz do smaku.

Miksować jeszcze przez ok. 30 sekund, a następnie 

masę wylać do formy. Wypiekać w kąpieli wodnej 

w piecu w temperaturze 90°C przez ok. 3040 minut.

Ziarna słonecznika uprażyć na suchej patelni.

Z octu, cukru, ½ miod, anyżu i cynamonu sporządzić 

zalewę do wiśni. Wszystko razem zagotować. Wystu

dzić płyn i zalać wiśnie.

Wiśnie z winem i ½ miodu zagotować, a następnie zmik

sować i dodać agar. Zmiksować ponownie na jednoli

tą masę i przelać przez gęste sito. Wylać do naczynia 

i schłodzić, aż powstanie galaretka. Przygotowaną ga

laretkę ponownie zmiksować i przełożyć do dozownika.

Danie udekorować ziołami lub kiełkami

Pate z wątróbki

Prażony słonecznik

Wiśnie w zalewie

Żel
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Zupa  
Maślankowa

Kremowa zupa maślankowa z  posypką 

bekonową oraz puree ziemniaczanym

maślanka 3l
śmietana 2l
rosół 1l
cebula 0,74 kg
boczek wędzony 1 kg
czosnek 0,05 kg
olej 0,1l
ziemniaki 2 kg
masło 0,1 kg
sól / pieprz / cukier
zioła / kiełki / szczypiorek

składniki
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Sposób wykonania

¾ boczku pokroić w julien (długie, cienkie i równe 

słupki). Cebulę oczyścić i pokroić w drobniutką kost

kę. Boczek z cebulą przesmażyć. Wszystko odcedzić 

na gęstym sitku z nadmiaru tłuszczu.

¼ boczku rozłożyć na blachy wyłożone pergaminem. 

Piec je na chipsy w temperaturze 190°C przez około  

12 minut, aż do uzyskania brązowego koloru. Wystu

dzić i zmiksować na posypkę

Rosół wraz ze śmietaną zagotować i dodać maślan

kę. Doprawić przyprawami do smaku i dodać wkład 

z boczku i cebuli. Całość gotować jeszcze kilka minut.

Ugotować ziemniaki i rozdrobnić je na puree. Doprawić 

i dodać masło. Tak przygotowane puree nakładać na ta

lerz przez rękaw cukierniczy.

Do dekoracji użyć świeżo krojonego szczypioru i ziół.

Wkład do zupy

Posypka boczkowa

Zupa maślankowa

Puree ziemniaczane
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Danie główne  
Policzki

Policzki wieprzowe z puree 

chrzanowym, cydrem, gorczycą, 

jabłkiem oraz palonym pasternakiem

policzki wieprzowe  4 kg
marchew 0,1 kg
seler 0,1 kg
cebula 0,1 kg
musztarda dijon 0,1 kg
musztarda stołowa 0,1 kg
musztarda gruboziarnista 0,15kg
jabłka 0,3 kg
cydr 0,5l
świeży tymianek  0,05 kg
sól / pieprz / cynamon
zioła / kiełki

olej 0,1l
rosół 1,5l
ziemniaki 3 kg
chrzan świeży 1 szt.
masło 0,2 kg
jabłko granny smith 3 szt.
pasternak 15 szt.
mleko 1l
cukier 0,05 kg
jałowiec 10x
kawa 20x
cytryna 2 szt.

składniki
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Sposób wykonania

Dokładnie umyć pasternak. W rondlu uprażyć ja

łowiec z kawą . Zalać wodą i mlekiem w proporcji 

1:1. Dodać: masło, sól, cukier. W przygotowanym 

płynie gotować opasternak do miękkości. Ugo

towane warzywo zahartować w widzie z lodem.. 

Osuszyć. Wzdłuż dłuższego boku pokroić na po

łówki. Opalić palnikiem gazowym a następnie za

piec w piekarniku. 

Jabłka pokroić w cienkie plastry a następnie w ju

lien. Umieścić w wodzie z sokiem cytryn i lodem.

Ugotować ziemniaki i rozdrobnić je na puree. Do

dać masło. Doprawić z świeżo tartym chrzanem.

Policzki wieprzowe i sos

Pasternak palony

Jabłka zielonePuree chrzanowe

Włoszczyznę i jabłka skroić w drobną kostkę, a po

liczki umyć i osuszyć. Mięso zamarynować musztar

dami,  tymiankiem przyprawami i wcześniej skro

jonymi warzywami. Zamarynowane mięso wraz 

z marynatą obsmażyć na złoty kolor. 

Zdeglasować cydrem (wlać niewielką ilośćcydru na 

patelnię po zdjęciu policzków tak, by odzyskać przy

palone cząstki mięsa i aromatów w celu uzyskania 

sosu). Zabezpieczone pergaminem i folią aluminiową 

policzki dusić w piecu przez około 7080 minut aż do 

miękkości. Miękkie mięso wyjąć z powstałego sosu. 

Sos odcedzić, doprawić, dodać musztardę fran

cuską. Odparować i wykończyć zimnym masłem. 

W tak przygotowanym sosie podgrzać policzki.
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Deser  
Beza Pavlova

Pavlova z rokitnikiem, białą czekoladą 

oraz owocami leśnymi

białka 200 g
cukier 350 g
rokitnik pasta 50 g
mascarpone 0,5 kg
biała czekolada 0,15 kg
skrobia 20 g
śmietana 250 g
sok z cytryny 3 ml
cukier waniliowy 0,05 kg
jeżyny 100 g
maliny 100 g
borówki 100 g

składniki
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Sposób wykonania

Ubijamy białka do sztywnej piany 

i bardzo powolnie dosypujemy cukier, 

a następnie wlewamy sok z cytryny 

o wsypujemy skrobię.

Smarujemy masą na papierze trzy 

krążki o średnimy 20 cm i wypiekamy 

bezę w piekarniku w temperaturze 

105°C przez około 3,5 godziny.

Śmietanę ubijamy z mascarpone i cuk

rem waniliowym. Czekoladę rozpusz-

czamy i wlewamy do ubitej masy. Ca-

łość delikatnie ubijamy i dzielimy na 

dwie części.

Do pierwszej z nich dodajemy rokitnik. 

Ta część masy nabierze żółtego koloru.

Na pierwszy krążek bezy nakładamy 

masę z rokitnikiem, a na drugi białą 

masę. Całość przykrywamy trzecią 

bezą i dekorujemy owocami i kremem.

Beza

Krem
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Kuchnia jest sercem każdego domu. Spędzamy w niej wiele czasu, tworząc najprzeróżniejsze 

dania dla rodziny, przyjaciół a niejednokrotnie dla całej społeczności lokalnej.

Od wielu pokoleń panie stosują w kuchni proste i bardziej skomplikowane sztuczki 

i pomysły, by czas poświęcany na przygotowywanie potraw upływał mile i sympatycznie.

W ten sposób dbają też o to, by wszystkie produkty dłużej zachowywały swoje naturalne 

właściwości.

Jak szybko obrać skórkę z papryki?

Warzywo należy włożyć do rozgrzanego 

piekarnika (180200°C) na kilkanaście minut. 

Po wyjęciu natychmiast przełożyć do foliówki, 

szczelnie zamknąć i kilka razy pomasować.

Jak sprawdzić świeżość jajek?

Jajo należy zanurzyć w szklance z wodą. Jeśli 

nie podniesie się z dna, to jest świeże. Jeśli jajko 

uniesie się na wodzie, nadaje się do wyrzucenia.

Jak obrać imbir bez noża i skrobaczki?

Rewelacyjnie obiera się imbir przy pomocy 

łyżeczki do harbaty.

Co zrobić, by sól nie zbrylała się w solniczce?

Na dnie solniczki umieścić kilka ziaren ryżu.

Ryż się przypalił?

Jeszcze nic straconego. Na wierzchu połóż kilka 

kromek chleba. Pieczywo wyciągnie zapach 

spalenizny.

Jak zdrowo i prosto zastąpić sól?

Warto doprawiać dania i sosy takimi składnikami 

jak sos sojowy czy choćby lubczyk., który 

wyciąga słony smak z produktów.

Jak zapobiec wzdęciom powodowanym przez 

produkty strączkowe i kapustne?

Zawsze do doprawienia używaj kminku 

i majeranku w proporcji 1:1.

Co zrobić  by kasza i ryż nie kipiały?

Połóż na garnku drewnianą łyżkę.



35Koła Gospodyń Wiejskich

Cebula

Przy krojeniu szczypią cię oczy?

Po obraniu cebuli włóż ją w folio-

wym woreczku do zamrażalki na 

kilka minut. Dzięki temu warzywo 

nie wydzieli ojejków eterycznych 

i łatwiej się kroi.

Pieczywo

Jak dłużej utrzymać świeżość?

Do pojemnika, w którym prze-

chowujesz pieczywo, włóż jabłko 

przecięte na połówki.

Awokado

Kupiłeś niedojrzałe awokado?

Zasyp je surowym ryżem i odstaw 

na dzień lub dwa. Po rozkrojeniu 

owocu, nie wyciągaj pestki. Dzięki 

temu awokado nie będzie czernieć.

Rzodkiewka – szczypiorek

Jak odświeżyć podwiędnięte?

Wystarczy zanurzy rzodkiewki lub 

szczypiorek na kilka minut w lodo-

watej wodzie.

Sałata

Sałata nie jest już najświeższa?

Aby sałata odzyskała swoją spręży-

stość, trzeba ją zanurzyć w wodzie 

z dodatkiem cukru przez około 

cztery sekundy, a następnie przeło-

żyć ją do wody z dodatkiem lodu.

Ryby

Jak pozbyć się zapachu z rąk?

Dłonie należy umyć w osolonej 

wodzie z dodatkiem soku z cytryny, 

a następnie umyć je mydłem pod 

bieżącą wodą.
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