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…a w necie… 
 
http://wroblew.pl/?id=1&n_id=536 
 
Gmina Wróblew, które należy do LDG „Szlakiem 
Sieradzkiej E-ski” była reprezentowana przez Kobiety 
Aktywne: Marię Focht, Teresę Zakrzewską i  Krystynę 
Kłys z produktami regionalnymi:[...] - Kluski żelazne  
z wątróbką po Wróblewsku – wyróżnione w I edycji 
konkursu organizowanego przez Agencję Rynku 
Rolnego „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”  
w Buczku. 
 

http://www.lodr-
bratoszewice.pl/aktualnosci/%E2%80%9Esmaki-ktore-
pamietam-z-dziecinstwa%E2%80%9D-0 

 

Podczas truskawkowego święta w Buczku odbyło się 
rozstrzygnięcie  I edycji konkursu pod hasłem 
„Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”. Jego 
organizatorem była Agencja Rynku Rolnego  
w Łodzi.  Natomiast przygotowaniem i zgłoszeniem 
kobiet do konkursu zajmował się Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Rejonowy 
Zespół Doradców w Sieradzu, a szczególnie Agnieszka 
Trojak, specjalistka ds. gospodarstw wiejskich 
i agroturystyki. [...] W konkursie z powiatu sieradzkiego 
wzięło udział Koło Gospodyń Wiejskich Chojne, gm. 
Sieradz prezentując potrawę żeberka duszone na 
kapuście z beczki, za które otrzymało  II miejsce. 
Teresa Zakrzewska ze wsi Rakowice, gm. Wróblew   
z potrawą kluski żelazne z wątróbką po 
wróblewsku  zajęła w finale III miejsce. 
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Urodziła się 23 sierpnia 1955 r. 
w Sieradzu. Od urodzenia po 
dzień dzisiejszy mieszka  
w Rakowicach. W 1974r. po 
zdaniu matury rozpoczęła 
naukę w Policealnym Studium 
Gastronomicznym w Łodzi.  
Przez 14 lat była pracownikiem 
w PSS „Społem” w Sieradzu  

w dziale gastronomii. 
Oprócz życia zawodowego p. Teresa udzielała się 
społecznie. Od 1990 r. do dziś sprawuje funkcje 
sołtysa wsi Rakowice i przez dwie kadencje była 
radną Gminy Wróblew. Jest też członkinią 
niedawno powstałego Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich „Rakowiczanka” (2013r.). Chętnie 
bierze udział w imprezach organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe „Pokaz stołów 
wielkanocnych”, LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-Ski” 
– festiwal kulinarno-muzyczny FOLK w Osjakowie, 
Powiatowy Jarmark Sieradzki” czy ŁODR  
w Kościerzynie „Wielkanoc w Kościerzynie”, „Dni 
Kościerzyna”. 

  Jej pasją jest gotowanie i pieczenie. Bardzo często 
przygotowuje imprezy okolicznościowe jak 
wesela, komunie, itp.  

  Wzięła udział w konkursie podczas 
truskawkowego święta w Buczku pt. „Smaki, 
które pamiętam z dzieciństwa”.  Na konkurs 
przygotowała potrawę „Kluski żelazne z wątróbką 
po wróblewsku” i kapusta kiszona zasmażana, za 
którą otrzymała III miejsce.  

PRZEPIS NA KLUSKI ŻELAZNE  

Z WĄTRÓBKĄ PO WRÓBLEWSKU” 
 

KLUSKI ŻELAZNE Z WĄTRÓBKĄ: 

 

- 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 2014 

 
 
 
 
 
 
 


