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…a w necie… 
 
[…]W ramach XXIII Targów Rolniczo-Ogrodniczych 
odbył się konkurs „Lokalne i Tradycyjne Smaki 
Regionu” zorganizowany we współpracy z 
samorządami lokalnymi. Jego celem była m.in., 

identyfikacja żywnościowych produktów lokalnych 
stanowiących element dziedzictwa kulturowego 
regionu i jego promocji. Gminę Wróblew 
reprezentowała Grupa Kobiet Aktywnych: Katarzyna 
Jackowska i Izabela Chudzicka. Panie 
przygotowały:  
- tort jabłkowo-śmietanowy 

- kompot z jabłek (za który otrzymały wyróżnienie i 

uhonorowane zostały dyplomem i nagrodami 
książkowymi)[…] 

http://wroblew.pl/?id=1&n_id=728 
Katarzyna Jackowska, która zaprezentowała tort jabłkowo- 
śmietanowy. To właśnie ten produkt został wyróżniony na 
"Tyglu Smaków 2013" w Łodzi  
http://www.nasze.fm) 
[…] Przedstawiciele gminy Wróblew uczestniczyli  
w berlińskich targach Grüne Woche. Na stoisku 
województwa łódzkiego prezentowano m.in. regionalny 
produkt z Wróblewa - tort jabłkowo - śmietanowy.[…]  

 
Gminę Wróblew na targach w Berlinie reprezentowali 
Katarzyna Jackowska – przedstawicielka sadowników gminy 
Wróblew i wykonawczyni produktu regionalnego „tortu 
jabłkowo-śmietanowego”, który otrzymał wyróżnienie na 
„Tyglu Smaków 2013” w Łodzi […] 

http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/wroblew-na-
targach-grune-woche-w-
berlinie,2140722,artgal,t,id,tm.html 
 

Agnieszka Trojak – specjalistka ds. gospodarstw 
wiejskich i agroturystycznych w ŁODR  
zs. w Bratoszewicach oddz. w Kościerzynie 
- wyszukała i wypromowała tort jabłkowo-śmietanowy 
Katarzyny Jackowskiej ze Słomkowa Suchego, gm. Wróblew. 
 
 

 

Oprac. folderu: Maria Strózik 
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Urodziła się 19 grudnia 
1978 roku. Mieszka  
w Słomkowie Suchym. 
Na co dzień prowadzi 
wspólnie z mężem 23 
ha gospodarstwo ogro-
dnicze specjalizujące 
się w produkcji 

owoców: jabłek i gruszek. Z wykształcenia jest 
magistrem zarządzania i informatyki. 
Ukończyła Politechnikę Wrocławską - 
specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

      Od kwietnia 2014 roku pełni funkcję Prezesa 
Zarządu OSP Słomków Suchy. Przy OSP 
działają również Aktywne Kobiety. 

      Działa społecznie w wolontariacie Szlachetnej 
Paczki, w Związku Młodzieży Wiejskiej oraz 
Forum Młodych Ludowców powiatu 
sieradzkiego.  

      Zawsze chętnie niesie pomoc dzieciom  
i działa na rzecz społeczności szkolnych  
w Szkole Podstawowej w Wągłczewie oraz 
Gimnazjum Publicznym we Wróblewie. 
W wolnych chwilach namiętnie czyta książki, 
najbardziej lubi kryminały, pielęgnuje 
przydomowy ogród i piecze pyszne ciasta.  Jej 
popisowym daniem jest tort jabłkowo-
śmietanowy, który jest wizytówką gminy 
Wróblew. Przepis na ten tort stał się już 
tradycją i jest przekazywany przez żeńską część 
rodziny Jackowskich z pokolenia na pokolenie. 

 

 

PRZEPIS NA TORT  

JABŁKOWO-ŚMIETANOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spody tortu: 

 

- 12,5 dkg miękkiej margaryny, 

- ¾ szk. cukru, 

- szczypta soli, 

- 1 jajko, 

- 1 szk. mąki, 

- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

Wszystkie składniki połączyć i wymieszać 

mikserem. Podzielić na 2 części. 

Tortownicę wysmarować tłuszczem, wyłożyć 

najlepiej papierem do pieczenia (lepiej odchodzi 

ciasto od foremki), wyrównać i rozsmarować.  

Ubić widelcem w szklance 1 żółtko z 1 łyżką 

mleka. Połową tej mieszanki posmarować ciasto. 

Całość posypać 50 g migdałów w płatkach, 

łyżeczką cukru  

i szczyptą cynamonu. 

Piec ok. 20 minut w temp. 180 stop. C.  

Czynność powtórzyć z drugą porcją ciasta. 

Obrać 1 kg jabłek. Pokroić je w kostkę i rozgotować  

z małą ilością wody (ok.100 ml).  

U mnie gotowanie trwa max 10 minut (fajnie jak 

jabłka nie są rozgotowane na miazgę).  

Do gorących jabłek zdjętych z ognia dodajemy  

2 łyżki cukru i 1 galaretkę cytrynową.  

Mieszamy i zostawiamy do wystudzenia. 

Masa śmietanowa: 

½ litra śmietany 30 lub 36% ubić z fixem. Pod 

koniec ubijania dodać 2 łyżki cukru pudru. 

Kolejność składania tortu: 

- spód,  

- wystudzone jabłka, 

- ubita śmietana, 

- spód 

Tort schłodzić min. 2 godz. w lodówce.  

Smacznego! 

    Targi Rolniczo-Ogrodnicze  
       w  Kościerzynie 

 

 
 
 
 
 
 


