
FAWORKI 

  Faworki, czyli chrust to jedna z ulubionych 

wielkopolskich słodkości. Współczesne przepisy na faworki 

są skromne, kiedyś na pół kilo mąki dawano, co najmniej 

10 żółtek. Ciasto składa się z mąki, masła, żółtek, gęstej 

śmietany, soli, proszku do pieczenia i odrobiny spirytusu. 

Tradycyjnie smażono faworki na smalcu, ale dzisiaj robi się 

to też na oleju. Gotowe faworki posypuje się cukrem 

pudrem.  
 

 

SZNEKI Z GLANCEM 

 Lukrowane drożdżowe bułeczki w Wielkopolsce nazywa się  

"szneki z glancem", od niemieckiego słowa "schnecke"- ślimak.  

 Przygotowujemy klasyczne ciasto drożdżowe, które po wyrośnięciu 

rozwałkowujemy na placek o grubości ok. 1 cm a następnie zwijamy go  

w roladę. Roladę tniemy na plastry o grubości ok. 3 cm, układamy je na 

natłuszczonej blasze do pieczenia i zostawiamy do wyrośnięcia. 

 Na wyrośniętym "ślimaku" możemy położyć owoc i/ lub posypać 

kruszonką. Po upieczeniu ciastko lukrujemy. 

  



KACZKA ZE ŚLIWKAMI 

 Kaczki i gęsi podawano w Wielkopolsce na bogato,  

z jabłkami, śliwkami, gruszkami lub wiśniami. Jeżeli 

przyrządzano je w całości nadziewano je grzybami, 

orzechami lub wątróbką. Kaczkę należy zamarynować  

w soku z cytryny i oleju, z dodatkiem czosnku. Kawałki 

mięsa posypujemy rozgniecionymi jagodami jałowca lub 

innymi przyprawami ziołowymi i okładamy owocami. 

Polewamy stopionym masłem. Przykrywamy naczynie i 

pieczemy ok. 1 godzinę, w temp. 180 stopni.  

 

SZAGÓWKI 

Szagówki to dobrze znane wszystkim kluski  

z gotowanych ziemniaków, zwane w innych regionach kraju 

"kopytkami". Nazwa szagówki wzięła się od sposobu krojenia 

klusek "na szagę", czyli po skosie. 

Ugotowane ziemniaki przeciskamy przez 

praskę;dodajemy mąkę pszenną, jajka, szczyptę soli. Z 

wyrobionego ciasta formujemy wałeczki, które kroimy "na 

szagę". Ugotowane polewamy wytopionym wędzonym 

boczkiem z przyrumienioną cebulką.  



SZARE KLUCHY Z OKRASĄ 

Kluchy stają się szare, bo starte surowe ziemniaki 

szybko ciemnieją w połączeniu z żytnią mąką. Ciasto 

przygotowuje się trąc surowe ziemniaki, do których 

dodaje się mąkę żytnią, jajko, sól i ew. pieprz. Po 

wymieszaniu składników masę wrzucamy łyżką na 

osolony wrzątek nadając kluskom podłużną formę.  

Podajemy polane "okrasą", tj. wytopioną słoniną ze 

skwarkami lub boczkiem i cebulką. Do tego 

proponujemy zasmażaną kapustę. 
 

 

PYRY Z GZIKIEM 
 

 Gzik - to twaróg ze śmietaną i z dodatkiem 

cebuli lub szczypiorku czy czosnku oraz ziół -  

w proporcjach zgodnych z upodobaniami 

kucharza. W kuchni wielkopolskiej najczęściej 

podawany  

z pyrami, ale może być jedzony również  

z pieczywem. 
 

 



KLUCHY NA ŁACHU 

Poznańskie pyzy drożdżowe, czyli "kluchy na łachu", 

buchty lub pampuchy to unikatowa potrawa regionu. 

Przygotowujemy ciasto drożdżowe z małą zawartością 

cukru. Formujemy z niego kule, które po wyrośnięciu 

układamy bezpośrednio na garnku obciągniętym gazą lub 

rzadkim płótnem czyli "łachem". Przykrywamy i gotujemy 

na parze parę minut. Podajemy z gorącym mięsem lub 

gulaszem czy sosem grzybowym oraz warzywami, np. 

"modrą" (czerwoną) kapustą. 

 

"ŚLEPE RYBY" 

Jedną z najbardziej znanych zup w regionie 

wielkopolskim- gęstną, postną (dietetyczną !!!) kartoflankę 

nazwano "ślepe ryby", ponieważ nie było w niej widać 

oczek tłuszczu. Można przyrządzić ją z "myrdyrdą", czyli 

zasmażką (będzie bardziej sycąca).  

Zupę gotuje się z ziemniaków, wywaru warzywnego              

z dodatkiem masła i maślanki. Doprawiamy solą i 

pieprzem. Rozgotowujemy ziemniaki lub miksujemy. 

Dodajemy zioła: natkę pietruszki, koperek, szczypiorek. 



RUMPUĆ 

 Sławny wielkopolski rumpuć to solidna, mięsno- warzywna 

zupa, która starczy za cały obiad. Podstawą tej zupy jest kilka 

rodzajów mięs, z których gotujemy solidny wywar z dodatkiem 

warzyw dostępnych w sezonie. Mięso, boczek, cebulę i ew. dobrą 

kiełbasę przed gotowaniem podsmażamy na oleju.  

Wśród dodawanych warzyw króluje kapusta: biała- świeża 

oraz kiszona, marchew, pomidory i oczywiście ziemniaki. Można 

dodać również kwaśne jabłko. Doprawiały zielem angielskim, 

liściem laurowym, kminkiem, majerankiem, pieprzem. 
 

ROGALE MARCIŃSKIE 

Rogale z drożdżowego ciasta z nadzieniem z białego maku 

piecze się na Św. Marcina (11 listopada). Przygotowujemy ciasto,  

a następnie rozwałkowujemy je i z uzyskanego placka wykrawamy 

wąskie trójkąty. Na każdym trójkącie układamy masę makowo 

bakaliową- koniecznie z białego maku. Pieczemy je, lukrujemy  

i posypujemy kandyzowaną skórką pomarańczy. Od 2008 r. "Rogal 

Świętomarciński" posiada certyfikat "Produktu o Chronionej 

Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej". 



PLYNDZE 

 Placki ziemniaczane, zwane są w Wielkopolsce 

"plyndzami". Ze startych, surowych ziemniaków 

odcedzamy nadmiar soku. Dodajemy mąkę ziemniaczaną, 

jaja, mąkę pszenną lub tartą bułkę, sól i wyrabiamy ciasto. 

Do tak przygotowanej masy możemy dodać, zależnie od 

upodobań, troszkę zmielonego twarogu albo startą cebulę 

albo tarte warzywa, np. cukinię lub marchew, czy selera. 

Doprawiamy pieprzem i smażymy placki na patelni  

z tłuszczem.  
  

MAKIEŁKI 

 Kluski z makiem, miodem i bakaliami - słodki 

przysmak na wigilijny stół. 

 Kluseczki najlepiej zrobić własnoręcznie z ciasta 

makaronowego, ale grubiej rozwałkowanego, z którego 

kroimy szerokie kluski i gotujemy je. 

 Mak zaparzamy mlekiem i mielimy dwukrotnie. 

Podgrzewamy w rondlu miód, masło, mak, orzechy, 

rodzynki, cukier waniliowy i inne, ulubione bakalie. 

Ugotowane kluski mieszamy z ciepłą masą makową. 


