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Stoły wielkanocne w Starostwie 
Powiatowym w Sieradzu 2013 

 
 

 
 
 
 
 
  

FOLK w Osjakowie 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 

…a w necie… 
 
http://wroblew.pl/?id=1&n_id=536 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Bratoszewicach Rejonowy Zespół Doradztwa  
w Sieradzu w partnerstwie z Urzędem Gminy Wróblew  
z przyjemnością informuje, że Produkt Regionalny 
Gminy Wróblew – kotlety ziemniaczane z kwaszoną 
kapustą po wróblewsku otrzymał Tygielek Smaków  
w kategorii gotowe dania i potrawy i wyróżnienie za 
niepowtarzalny smak na największej i najważniejszej  
w Polsce imprezie promującej ekologiczne i tradycyjne 
produkty żywnościowe – V Targi Naturalnej Żywności 
NATURA FOOD. [...] 
http://infotydzien.info/start/z-regionu/3345-wroblew-
51308313.html 

Kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą po wróblewsku 
otrzymały nagrodę Tygielek smaków na tegorocznych  
V Targach Naturalnej Żywności NATURA FOOD. 
Autorką i wykonawczynią nagrodzonej potrawy jest 
Maria Focht. [...] 

http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/wroblewskie-
kotlety-nagrodzone,1587609,art,t,id,tm.html 
Kotlety ziemniaczane z kwaszoną kapustą po 
wróblewsku, czyli Produkt Regionalny Gminy 
Wróblew, otrzymał Tygielek Smaków w kategorii 
gotowe dania i potrawy i wyróżnienie za 
niepowtarzalny smak na V Targi Naturalnej 
Żywności NATURA FOOD w Łodzi. 
Inicjatorką udziału w konkursie była specjalistka ds. 
gospodarstw wiejskich i agroturystyki Agnieszka 
Trojak, pracownik Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, 
Rejonu Sieradz.  
Jak informuje Agnieszka Trojak, aranżację stoiska na 
targi przygotowała wraz z Pauliną Stępkowską.  
[...] 

 

 
 

Oprac. folderu: Maria Strózik 
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Urodziła się 24 maja 1948 
roku w Słomkowie 
Mokrym. Młodzieńcze 
lata spędziła wraz  
z rodzicami w Słomkowie 
Mokrym i mieszka tam 
do dziś.  
 Oprócz życia zawo-
dowego zajmowała się 

pracą społeczną. Działa w 
tutejszym Kole Gospodyń 

Wiejskich. W latach 80-tych była delegatem do 
Krajowego Zjazdu K.G.W. oraz Kółek 
Rolniczych. Od 25 lat pełni funkcję Sołtysa wsi. 
Pasją pani Marii jest gotowanie i pieczenie. Od 
młodych lat zbierała przepisy kulinarne 
przekazywane przez mamę i babcię.  Chętnie 
przyrządzała je według starych receptur, 
udoskonalając przepisy na swój sposób. Brała 
udział w kilku pokazach kulinarnych: w 
Słomkowie Suchym – Dni Gminy Wróblew, 
Kościerzynie - Stoły Wielkanocne, w Sieradzu – 
Pokaz Stołów Wielkanocnych w Starostwie 
Powiatowym, Osjakowie – festiwal kulinarno-
muzyczny FOLK (11.08.2013r.). Ze swoim 
produktem „Kotlety ziemniaczane z kwaszoną 
kapustą po wróblewsku” Pani Maria wystąpiła 
w V Targach Naturalnej Żywności NATURA 
FOOD w Łodzi, za który   otrzymała Tygielek 
Smaków w kategorii gotowe dania i potrawy 
oraz wyróżnienie za niepowtarzalny smak.     

    

PRZEPIS NA KOTLETY 

ZIEMNIACZANE Z KAPUSTĄ 

ZAKWASZANĄ PO WRÓBLEWSKU 

KOTLETY   ZIEMNIACZANE: 

 

- 1 kg ziemniaków ugotowanych 

- 30 dkg boczku surowego 

- 2 łyżki czubate mąki pszennej 

- 1 ząbek czosnku 

- 1 cebula 

- 1 jajko 

sól, pieprz do smaku 

natka pietruszki lub koperek wg uznania 

 

Ziemniaki ugotować, ugnieść jak na kopytka (przepuścić 

przez praskę). Zostawić do wystygnięcia. Boczek pokroić 

w kostkę i usmażyć z pokrojoną cebulką. Do 

wystudzonych ziemniaków dodajemy skwarki z cebulką, 

zgnieciony czosnek, jajko, mąkę, pokrojoną pietruszkę lub 

koperek. Doprawiamy do smaku i wszystko wyrabiamy. 

Formujemy kotleciki i smażymy na oleju. 

KAPUSTA   KWASZONA   ZASMAŻANA: 

 

- 1 kg kwaszonej kapusty 

- ½ kg pieczarek lub 10 dkg grzybów  suszonych 

- ½ kg boczku surowego lub wędzonego 

- 3 cebule 

Sól, pieprz do smaku. 

 

Boczek kroimy w kostkę z cebulą, dodajemy kwaszoną 

kapustę. Smażymy na wolnym ogniu ok. 15 min. 

Pieczarki kroimy w kostkę i podsmażamy. Jeśli mamy 

suszone grzyby musimy je wcześniej namoczyć i później 

ugotować. Na koniec łączymy wszystko razem i 

przyprawiamy solą i pieprzem do smaku.  

(W razie potrzeby można dolać wody). Ogólny czas 

przygotowania – 30 min. 

 

Kotlety podajemy z kapustą. 

Smacznego! 

     
Stoły wielkanocne w Kościerzynie 2013 

 
 
 
 
 
 
 


