
Prażonka z kociołka (NA BOGATO) 

 
Składniki:  
2,5 – 3 kg ziemniaków 
6 cebul 
1 por 
1,5 kg grzybów leśnych (mogą być pieczarki) 
1 kg boczku 
5 marchewek 
4 czerwone papryki 
Kapusta biała 
Duży pęczek natki pietruszki 
Duży pęczek zielonej cebulki 
Duży pęczek koperku 
1 główka czosnku 
Plaster słoniny (najlepiej wędzonej) łyżka smalcu na dno kociołka 
 
Przyprawy: sól, pieprz, papryka w proszku, cząber, majeranek 
 
Sposób przygotowania:  
Ziemniaki obieramy i kroimy w plasterki. Marchewki, cebule i pora kroimy w 
plastry. Ząbki czosnku obieramy i kroimy w plastry. Grzyby umyte i obrane 
kroimy na kawałki. Boczek kroimy w kostkę. Natki drobno siekamy. 
 
Wszystkie składniki wsypujemy do garnka. Całość solimy z umiarem, natomiast 
pieprzu i innych przypraw nie żałujemy; dokładnie mieszamy. 
 
Dno kociołka smarujemy smalcem lub kładziemy na nim plaster wędzonej 
słoniny. Kociołek dokładnie wykładamy surowymi liśćmi kapusty. Wsypujemy 
składniki na prażonkę, mocno je dociskamy i przykrywamy liśćmi kapusty. 
Zakręcamy dość mocno śruby. Kociołek stawiamy nad ogniem i pieczemy ok. 90 
min. Liczmy 1 godzinę od momentu aż z pokrywy kociołka zacznie uchodzić 
para. 



Bigos ze słodkiej kapusty 

Porcja na  4 – 5 osób  
 
Składniki:  
Kapusta biała - 1 kg. 
Boczek wędzony - 300gram 
Kiełbasa - 500 gram 
Cebula - 2 szt. 
Ziele angielskie - 3 szt. 
Liść laurowy - 2 szt. 
Przecier pomidorowy - 1 łyżka 
Sól i pieprz do smaku 
 
Sposób przygotowania:  
1. Kapustę opłukać i poszatkować. Przełożyć do garnka, nalać tyle wody aby 
kapusta była przykryta. 
2. Dodać ziele angielskie, liść laurowy, sól i gotować do miękkości. 
3. Boczek pokroić w kostkę i usmażyć na gorącej patelni. Dodać pokrojoną w 
kostkę kiełbasę i smażyć jeszcze przez chwilę. 
4. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i dodać do kiełbasy. Smażyć jeszcze przez 
chwilę,  aż się cebula zeszkli. 
5. Z ugotowanej kapusty odlewamy wodę dodajemy przesmażoną kiełbasę z 
boczkiem. Gotujemy jeszcze chwilę aby kapusta przeszła przyprawami. 
 



Gulasz węgierski z ziemniakami  

Porcja na  4 osoby  
 
Składniki:  
mięso wołowe - 600 gramów  
papryka czerwona - 2 sztuki 
papryka zielona - 2 sztuki 
cebula - 2 sztuki  
ziemniaki - 4 sztuki  
papryka słodka w proszku - 2 łyżki  
majeranek suszony - 1 łyżka  
koncentrat pomidorowy - 2 łyżki  
ziele angielskie - 3 sztuki  
liść laurowy - 1 sztuka  
sól i pieprz do smaku  
olej do podsmażenia mięsa 
 
Sposób przygotowania:  
1. Mięso umyj, osusz i pokrój w kostkę 2x2 cm. Cebulę oraz papryki również 
pokrój w kostkę jednakowej wielkości.  
2. W garnku rozgrzej olej.  
3. Mięso włóż na rozgrzany tłuszcz, dodaj koncentrat, paprykę w proszku oraz 
majeranek. Smaż na mocnym ogniu przez 3 minuty mieszając co chwilę.  
4. Następnie dodaj cebulę oraz połowę pokrojonej papryki, ziele i liść laurowy. 
Smaż chwilę razem, następnie wlej 600 ml wody lub bulionu i doprowadź do 
wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj do momentu, gdy mięso będzie miękkie.  
5. Na 10 minut przed końcem gotowania dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki 
oraz pozostałą paprykę. Gulasz dopraw do smaku solą i pieprzem. Podawaj z 
pieczywem.  
 
 
 


