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  Gastronomia, jako część kultury, w poszczególnych regionach dzisiejszego Żyliny, rozwi-
jała się podobnie (z mniejszymi różnicani). W zamierzchłej przeszłości kształtowały ją głów-
nie warunki glebowe, klimatyczne i przyrodnicze, czynniki etniczne i wyznaniowe, napły-
wy migracyjne, kolonizacja oraz kultura większych miast czy lokalnych ośrodków kulturalnych.
     Warunki klimatyczno-glebowe zawsze determinowały i nadal determinują wybór i możliwości upra-
wy roślin uprawnych nadających się do przygotowania żywności. W przeszłości w tych regionach najczęś-
ciej uprawiano ziemniaki, grykę, jęczmień, owies, ikricę (rodzaj żyta), kapustę, groch i fasolę. Dania mięs-
ne przygotowywano rzadko, głównie z solonej baraniny, później wędzonej wieprzowiny lub z dziczyzny.

Regionalna gastronomia województwa Žylinskiego

    Warunki naturalne (rzeźba) wpłynęły na asortyment i sposób przygotowania potraw. Ze wzglę-
du na fakt, że poszczególne regiony były i są ograniczone naturalnymi granicami, kultura kulinarna, 
w tym jej przyrządzanie i konsumpcja, rozwijała się odrębnie i nabyła typowych cech identyfikujących.
            Migracja ludności, kolonizacja zewnętrzna (zasiedlanie mniej żyznych terenów przez obcych kolonistów), 
czynniki etniczne i wyznaniowe znacząco przyczyniły się do wzbogacenia asortymentu i przygotowania żywności 
na terenie całej Słowacji, a tym samym także w rejonach obecnego regionu żylińskiego. Za ich pośrednictwem 
wprowadzono do nich nowe potrawy z obcych kuchni - niemieckiej, bułgarskiej, czeskiej, polskiej, żydowskiej, 
co przyczyniło się do powstania specyficznych potraw regionalnych, które dziś nazywa się tradycyjnymi.
       Obecnie, skutkiem globalizacji, widoczne jest wypieranie tradycyjnych potraw z jadłospisów w gospo-
darstwach domowych i obiektach gastronomicznych. Powodem jest odkrycie, że nie przyczyniły się one 
do polepszenia stanu zdrowia ludzi lecz wręcz przeciwnie. Wnieśli znaczący wkład w rozwój chorób raka 
jelit i odbytnicy, które nadal dominują, zwłaszcza w populacji osób starszych. Potrawy były ciężkostra-
wne, przygotowane na dużej ilości tłuszczu z dodatkiem boczku i mąki. To naturalne, że nie były w sta-
nie zapewnić ludziom długowieczności i szczęśliwego życia. Obecnie zastępowane są przez dania 
lekkostrawne – sałatki, dania z drobiu, ryb morskich czy owoców morza. Zmniejsza się waga ciepłych pr-
zystawek. Potrawy takie jak zupy, sosy przestają być zgęszczane mąką lecz egzotycznymi przyprawami itp.



          Rozprzestrzeniające się bardzo szybko, za pośrednictwem mediów, wyniki nowych badań naukowych 
w zakresie wpływu żywności na zdrowie człowieka, pozytywnie wpływaj na dalszy rozwój gastronomii w po-
szczególnych regionach.
        Globalizacja ma jednak również negatywne skutki. Dzięki jego wpływowi, trafiają do poszczególnych 
regionów, specjalne dania z różnych stron świata. Na przykład meksykańska tortilla, amerykański hamburger, 
włoska pizza, grecki gyros itp. Znowu są to ciężkostrawne posiłki, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie 
człowieka. Ponadto dania te w znacznym stopniu podpisują się pod wypieranie naszych tradycyjnych po-
traw, na podstawie których zanika unikatowość kulturowa poszczególnych regionów, która je uatrakcyjniała. 
W związku z tym znika wyjątkowość przypominająca naszą tożsamość, naszych przodków, naszą historię.
            Bardzo się cieszymy, że w specyficznych obiektach gastronomicznych - kolibách i salašach, w poszczegól-
nych regionach Żyliny, zachowane są dawne zwyczaje związane z przyrządzaniem tradycyjnych potraw. Dzięki 
temu mamy możliwość przypomnieć sobie okres naszych przodków. I to nie tylko pod względem przygotowa-
nia i konsumpcji żywności, ale także pod względem mieszkaniowym, architektonicznym, poniewarz obiekty 
te są budowane w tej samej technologii, co domy budowane w przeszłości. Oprócz degustacji tradycyjnych 
potraw mamy możliwość rozkoszowania się atmosferą otoczenia, która jest atrakcyjna nie tylko dla gości kra-
jowych, ale również z zagranicy.
       W ramach realizacji zadań projektowych przeanalizowaliśmy, w dostępnej fachowej literaturze, przy-
gotowanie tradycyjnych potraw poszczególnych regionów Żylińskiej Ziemi  i porównaliśmy wybrane fakty 
z rzeczywistością. Potwierdziło się nam, że znają tradycyjne dania regionalne w kolibách i salašoch i nadal 
są przygotowywane z szacunkiem i miłością. Pomimo tego, że mają wiedzę na temat ich ciężkostrawności, 
są przekonani, że okazjonalnie spożywane  nie zaszkodzi ludziom, a wręcz przeciwnie, będą się nimi cieszyć 
i wywoływać w nich silne doznania kulinarne.



Turčianski region

Turčianski region jest bogaty w lasy, góry, łąki, rzeki, doliny, pola i źródła wysokiej jakości wody pitnej, 
które od dawna stwarzają bardzo dobre warunki życia dla jego mieszkańców. W przeszłości przygotowywano 
tu proste dania, zwłaszcza z upraw rolnych pochodzących z pól (ziemniaków, żyta, jęczmienia) i ogrodów (ka-
pusty, soczewicy, grochu, buraków), grzybów, jagód, baraniny, wieprzowiny i królika. W rodzinach rolników 
turczańskich najczęściej przygotowywano jednak potrawy z buraków cukrowych. Dlatego nazywano ich także 
„raperami”. Brukiew sporzywali jak ziemniaki, kisili jak kapustę lub suszyli jak grzyby, a zimą dodawali do zup. 
W razie potrzeby przygotowywali z niej również mąkę.
                 Inne źródła pokarmu to sadownictwo i pszczelarstwo. Turcy nie spożywali owoców tylko w postaci 
świeżej. Suszyli go w całości na dużych sitach, kroili w plasterki lub używali do przygotowania słodkich potraw. 
W większości gospodarstw ciemne, gęste powidła śliwkowe gotowano ze śliwek. Miód był używany jako słod-
zik do słodzenia potraw i napojów.
               Bardziej komfortowo jedli bogaci chłopi oraz inteligencja miejska i wiejska, reprezentowana przez 
ludzi wykształconych i potomków imigrantów niemieckich. Pozwolili sobie na pyszne pasztety, pieczoną dzic-
zyznę z różnymi rodzajami sosów, kiełbaski cielęce, wybrane słodycze czy zagraniczne owoce marynowane 
w miodzie.
                     Receptury potraw z ubiegłego wieku przygotowanych w Turcy zebrała pisarka Terézia Vansová, któ-
rą opublikowała pod tytułem „Przepis na prostą i mieszczańską kuchnię”. To bardzo smaczne dania. Ciekawe 
są nie tylko ich nazwy (np. Rosół z kawałkami makaronu, Jaskółcze gniazda, Krapne-boskiej miłości), ale także 
miary wagi czy objętości surowców potrzebnych do ich przygotowania (na czubku noża, między palcami, 
szczypta soli, trochę cukru, atp.). Dania z książki kucharskiej z oryginalnymi nazwami mogą wzbudzić zainte-
resowanie szefów kuchni placówek gastronomicznych do zainteresowania ich przygotowaniem i włączeniem 
do jadłospisów.



Tradycyjne, powszechnie przyrządzane potrawy w Turkach to „Smeťisko“, 
„Žgance“, „Zupa Žihľavová (pokrzywowa)“, „Kulki ziemniaczane 

z kiszoną kapustą i smażonym boczkiem“, „Podhradský bialoš“ i inne.

Smeťisko (Wysypisko śmieci)
Składniki: ziemniaki, boczek, cebula, kapusta kiszona, sól, woda.

Przygotowanie: oczyszczone ziemniaki pokrój na plastry i gotuj we wrzącej osolonej wodzie. Smażyć na pa-
telni pokrojony boczek i drobno posiekaną cebulę. Dodaj wyciśniętą kapustę, przecedzone ziemniaki i lekko 
wymieszaj. 

Žgance
Składniki: kasza drobna, mąka tortowa, woda, sól, smalec, bryndza, mleko, boczek.
Tryskacz: szczypiorek, koperek

Przygotowanie: kaszę ugotować w osolonej wodzie, wymieszać z mąką tortową i ugotować na gęstą owsi-
ankę. Wysmarowaną tłuszczem łyżką nabieramy masę i kładziemy na drewnianej desce małe kupki (žgan-
ce) wielkości orzecha laskowego. Ostudź, ułóż na misce, polej bryndzą wymieszaną z mlekiem i smażonym 
boczkiem. Na koniec posyp szczypiorkiem i koperkiem.

„Zupa žihľavová (pokrzywowa)“
Składniki: mąka gruba, woda, sól, pieprz czarny mielony, kminek, czosnek, smalec, cebula, młoda świeża 
pokrzywa, żółtko.

Przygotowanie: mąkę wsypać do zimnej wody, posolić, doprawić, dodać kminek, zmiażdżony czosnek i zago-
tować. Cebulę i drobno posiekaną pokrzywę podsmażyć na patelni i smalcu. Dodaj do wrzącej zupy. Zmiękc-
zyć ubitym żółtkiem.



Kulki ziemniaczane z kiszoną kapustą i boczkiem
Składniki: ziemniaki, woda, mąka, jajko, sól, olej, smalec, cebula, boczek, kapusta kiszona .
Przygotowanie: z ciasta ziemniaczanego (ziemniaki gotowane w łupinach - starte i wymieszane z mąką ps-
zenną i jajkiem) formujemy kulki, które gotujemy we wrzącej osolonej wodzie z dodatkiem oleju. Podczas ich 
gotowania, na patelni na smalcu, podsmażamy cebulę i boczek, , dodajemy kiszoną kapustę i smażymy ws-
zystko razem. Gdy kulki wypłyną na powierzchnię wody, wyciągnij je i wymieszaj z przygotowaną mieszanką.

Podhradský biaľoš
Składniki: mąka , mleko, drożdże, sól, olej, bryndza, śmietana, szczypiorek, papryka czerwona mielona, 
żółtko.
Przygotowanie: Ciasto drożdżowe rozwałkuj na blasze do pieczenia. Na jej powierzchnię nakładamy mies-
zankę przygotowaną z bryndzy, śmietany, szczypiorku, czerwonej papryki lub Soli. Brzegi ciasta posmarowuj 
ubitym żółtkiem i upiecz.

Zemiakové gule s kyslou kapustou a opečenou slaninou



Na Wielkanoc Turcy przygotowywali w większości gospodarstw 
„zupę wielkanocną” i „szynkę wielkanocną”.

Zupa wielkanocna
Składniki: woda po ugotowanej szynce (bulion), czysta woda, liść laurowy, czarny mielony pieprz, sól, ocet, 
mąka tortowa, śmietana, jajka (wg ilości osób).
Przygotowanie: z bulionu, w którym gotowano szynkę, zebrać tłuszcz, rozcieńczyć czystą wodą, dodać liść 
laurowy, mielony czarny pieprz, ocet. Doprowadzić do wrzenia. Do gotującej się zupy ostrożnie wkładamy 
rozbite jajka (ich ilość zależy od ilości osób, które będą spożywać zupę). Gotuj je przez około 8 minut. Nie 
mieszamy. Na koniec dodaj do zupy śmietanę wymieszaną ze mąką. Ugotować, posolić do smaku i zakwasić 
octem.

Szynka wielkanocna
Składniki: wędzona szynka, woda, ziarnka pieprzu, ziele angielskie, liść laurowy.
Przygotowanie: wędzoną szynkę wkładamy do wrzącej wody z całym czarnym pieprzem, zielem angielskim 
i liściem laurowym, które gotujemy około 5 minut. Zmniejsz temperaturę do 90 ° C i kontynuuj gotowanie 
przez około godzinę. Ponownie obniż temperaturę do 80 ° C i gotuj przez kolejne, około, dwie godziny. Po 
ugotowaniu szynkę odstawiamy do ostygnięcia w wodzie, w której była gotowana. Spożywana jest z jajkami, 
chrzanem i pieczywem.

„Dohviezdne“ (Wigilijne) Turčianske menu składało się zazwyczaj z ciepłych, bożonarodzeniowych połat-
ków z miodem i czosnkiem, kapusty lub wigilijnej zupy „Hríby”, grzanek „Púčkov” i kompotu z suszonych 
owoców „Trepáki”.

Grzyby
Składniki: swojska kiełbasa wędzona, wędzone mięso, woda, suszone grzyby (najlepiej suszone podgrzyb-
ki), suszone śliwki, mleko, mąka, ocet, sól, cukier.
Przygotowanie: włożyć kiełbasę i wędzonki do zimnej wody i gotować. Po ugotowaniu, wyjmujemy wędliny 
z bulion i używamy go do przygotowania zupy. Gotujemy w nim namoczone suszone grzyby i suszone śliwki. 
Doprawiamy octem i cukrem. Na suchej patelni, podsmażamy mąkę i zalewamy mlekiem. Wsypujemy do bu-
lionu i zagotujemy. Dodajemy sól. Kiełbasę i mięso jada się osobno z chlebem lub z gotowanymi ziemniakami 
i kiszoną kapustą.



Kapusta bożonarodzeniowa
Składniki: kapusta kiszona, woda, grzyby suszone, cebula, mięso wędzone, wieprzowina, kiełbasa wędzo-
na, maść, mąka, czosnek, sól, kminek, majeranek, pieprz czarny mielony, ziele angielskie, imbir.

Przygotowanie: Wędzone mięso, wieprzowinę i namoczone suszone grzyby włożyć do zimnej wody. Po god-
zinie gotowania dodać pokrojoną kiszoną kapustę, kiełbasę, pokruszony kminek, mielony czarny pieprz, ziele 
angielskie, imbir i zmiażdżony czosnek z solą. Gotujmy ponownie. Kiełbasę wybieramy z mięsem i kroimy na 
mniejsze kawałki. Zagęścimy kapustę bladą zasmażką, zagotujemy, dodamy pokrojoną w plasterki kiełbasę 
i mięso. Doprawiamy majerankiem.

Trepáki (Kapcie)
Składniki: sušené slivky, sušené hrušky, sušené jablká, voda, škorica, klinčeky, cukor.

Przygotowanie: wlej wodę do suszonych śliwek, gruszek i jabłek i pozwól im zmięknąć i pęcznieć. Dodaj wodę, 
cynamon, goździki i cukier. Krótko gotujemy.

Múzeum slovenskej dediny Martin



Region Orawa

Region Orawa znajduje się w najbardziej wysuniętej na północ części Słowacji. Charakteryzuje się 
górzystym reliefem i zimną wilgotną pogodą. W przeszłości uprawa ziemniaków była tu szczególnie udana. 
Uchodziły za najlepsze na Węgrzech. Przygotowywano je pieczone w palenisku, gotowane w skórce lub obra-
ne z masłem i surową kapustą, mlekiem „słodkim“ lub kwaśnym, kefirem i bryndzą. Ziemniaki wraz z kapustą 
stanowiły główny składnik diety. Kapustę konserwowano, wciskając ją w duże drewniane beczki o pojemności 
200-250 l. Spożywano go codziennie, czasem kilka razy dziennie, jako żurek zagęszczony ziemniakami lub cebulą, 
razem z gotowanym lub pieczonom „švábkou“ (ziemniakami). Kluski z surowych smażonych ziemniaków, mąki 
i jajek, zwieńczone kawałkami pieczonego boczku, jadano również z duszoną kapustą pokrojoną w makaron.

             Oprócz ziemniaków i kapusty na Orawie kwitły również niektóre rodzaje zbóż, zwłaszcza owies, jęczmień 
i kasza gryczana. Zrobili z niego owsiankę lub gęstszą od owsianki – „kuľaše“. Spożywano je na śniadanie lub 
obiad. Gorącą masę wylewano do miski, na środku robiono wgłębienie, do którego wlewało się kwaśne lub 
słodkie mleko, w niektórych rejonach regionu kefir, stopione masło lub pokrojony w kostkę i smażony boczek

        Chleb wypiekano zwykle w soboty. Upiekło go wystarczająco długo, by wytrzymał cały tydzień. Piekło 
się go z mąki żytniej lub jęczmiennej. Na niektórych obszarach regionu został zastąpiony przez tzw „mo-
skoľe“ (cokoły), „lisníki“ (stemple) lub „podlísniki“. „Moskoľe“ były okrągłymi bułkami, przygotowywanymi 
z niedrożdżowego ciasta z gotowanych ziemniaków, mąki, jajek i soli. Po upieczeniu wcierano je maścią lub 
masłem. Jedzono je z boczkiem lub twarogiem. „Lisníki“ lub „podlísniki, były naleśnikami z niedrożdżowego 
ciasta chlebowego przygotowanymi z grubo mielonej mąki jęczmiennej i owsianej, wody i soli, które pieczono 
na liściu kapusty na płycie pieca. Wciąż piecze się je w kilku wioskach na Orawie.



       Na Górnej Orawie tzw „kyseľ“ (kwaśna) - zupa przygotowywana przez fermentację mąki jęczmiennej z 
drożdżami, dodanie wody i gotowanie.
      Ulubionym daniem śniadaniowym była zupa serowa „Demikát”, przygotowywana z krojonego chleba i 
przetworzonego sera owczego - bryndzy.
       W mniejszym stopniu uprawiano tu warzywa korzeniowe. Przygotowywano z niego słodkie zupy warzy-
wne zagęszczane makaronem lub ziemniakami. W niektórych rejonach nazywano je „zamrvanka“ (okruchy), 
„brmbol” lub „všetko v hrbe“ (wszystkim w garbie).
     Mięso spożywano jedynie wyjątkowo, przy ważnych okazjach. Było to głównie mięso z hodowli trzody 
chlewnej i owiec. Został przygotowany przez pieczenie, wędzenie i późniejsze gotowanie. Z wieprzowych 
podrobów wytwarzano kiszki - kaszanki  pieczone, które spożywano z kiszoną kapustą, ziemniakami lub chle-
bem. Krwawą kapustę przygotowywano z krwi wieprzowej, która do dziś uchodzi za specyficzne danie kuchni 
orawskiej.
     Specjalnością regionu były i obecnie są, głównie wędzone owcze „oštiepky“ i „korbáčiky“ (warkocze) 
z krowiego mleka.
        Alkohol destylowano („palono“) na Orawie nie tylko z owoców, ale także z ziemniaków. W XIX wieku, „na 
majeroch“ (duże majątki ziemskie) część pensji była nawet wypłacana w destylatach. Fakt ten przyczynił się 
również do tego, że alkoholizm w wielu rodzinach był konsekwencją i przyczyną ubóstwa.



Do tradycyjnych, powszechnie przyrządzanych na Orawie po-
traw należały „Džadky”, „Mrvance”, „Demikát z ziemniakami” i 

Kuľaša z brókfii i kopytkami”.
,,Džadky“
Składniki: ziemniaki, cebula, mąka, smalec, woda, sól.
Przygotowanie: ugotuj obrane ziemniaki w osolonej wodzie. Po ugotowaniu odcedź, dodaj mąkę i mieszaj na 
małym ogniu przez kilka minut, aż utworzy się jednolita masa. Za pomocą łyżki, zamoczonej w roztopionym 
smalcu, formujemy, na talerzu, małe kupki (džadky), które posypujemy smażoną cebulą. 

Mrvance ,,Delobuchy“ (petardy)
Składniki: gruba mąka, jajka, mleko, woda, masło, sól.
Przygotowanie: w misce przygotuj ciasto z mąki, jajek, soli i niewielkiej ilości wody. Wrzucamy go małymi ka-
wałkami (rwiemy), do wrzącej, osolonej, wody. Mieszamy podczas gotowania, aż okruchy wypłyną na powi-
erzchnię. Odcedźimy, posmarujemy masłem. Gotowe dodajemy do ciepłego mleka lub śmietanki i konsumu-
jemy.

Demikát z ziemniakami
Składniki: ziemniaki, sól, mąka, śmietana, bryndza, smalec, cebula, boczek, szczypiorek.
Przygotowanie: oczyszczone ziemniaki kroimy w kostkę i gotujemy w osolonej wodzie. Gdy ziemniaki się 
ugotują, zupę zagęścić mąką wymieszaną ze śmietaną i zagotować. Do gorącej zupy dodać bryndzę tak by się 
rozpuściła i doprawić solą. Drobno posiekaną cebulę podsmażymy na smalcu razem z posiekanym boczkiem, 
które dajemy na zupę podczas podawania. Posypać posiekanym szczypiorkiem lub dymką.



Kuľaša z brukfii z kluskami ziemniaczanymi
Składniki: brukief, sól, mąka pszenna, śmietana, cukier, ocet, pieprz czarny mielony, jajka, smalec, cebula, 
szczypiorek (cebula dymka). 
Przygotowanie: oczyszczoną i startą brukief gotujemy w osolonej wodzie do miękka i zagęszczamy mąką wy-
mieszaną ze śmietaną. Zagotujemy i doprawimy cukrem, octem, solą i piepr-
zem. Knedle przygotowujemy z gotowanych ziemniaków, które potłuczemy, 
dodajemy jajka, mąkę i łyżką formujemy knedle, które gotujemy w osolonej 
wodzie. Podczas serwowania kładziemy gotowe knedle na kuľašu - przysta-
wkę. Drobno posiekaną cebulę podsmażyć na smalcu razem z posiekanym 
boczkiem. Podczas serwowania kładziemy je na danie razem z posiekanym 
szczypiorkiem lub dymką.

Dania wielkanocne na Orawie
       W Wielki Piątek i Białą Sobotę na Orawie pościli. W piecu upiekli całe obrane ziemniaki, które spożyli z 
masłem, solą i surową kapustą. Jedli to danie dwa razy dziennie. W sobotę wieczorem, po przybyciu z koś-
cioła, zebrała się cała rodzina. Świętowała zmartwychwstanie wspólną modlitwą. Gotowana szynka z tartym 
chrzanem i jajkami na zimno, malowanymi przez gospodynie i córki, lub inaczej zdobione. W niedzielę rano 
na śniadanie wielkanocne smażyli jajecznicę, którą solili, posypywali drobno posiekanym szczypiorkiem lub 
młodą pokrzywą i jedli z pachnącym chlebem.

Boże Narodzenie na Orawie było radosne
     Choinkę udekorowano orzechami, suszonymi jabłkami, ozdobami ze słomy i spadzią. Później do deko-
racji dodano ręcznie robione cukierki z kostek cukru i kolorowych złotek. Obowiązywał całodzienny post. 
Przed Wigilią w kąty izeb rzucano groszek, by w przyszłym roku zebrać obfite plony. Kolacja rozpoczęła 
się od połatka z miodem. Potem przychodziła kolej na kapustnicę. W niektórych obszarach Orawy pr-
zygotowywano ją z wędzonej ryby indzie, z suszonymi grzybami i suszonymi śliwkami. Gdzieś kapustę za-
stąpiła „gríbovka“  (grzybek). Była to zupa mleczna z suszonymi grzybami. Dbydva rodzaje kapustnic, jak 
i „gríbovka“ jadano z pieczonymi ziemniakami. Z dań słodkich przygotowywano drożdżowe ciasto makowe 
lub orzechowe, kaszę manną, kaszę, szeroki makaron, bezy czy wypieki z makiem lub gotowanymi śliw-
kami. Później zaczęto przygotowywać smażoną rybę z sałatką ziemniaczaną. W Wigilię popijano „hriatô“.



Hriatô
Składniki: boczek, cukier, woda, bimber domowej roboty.
Przygotowanie: na patelni skarmelizujemy cukier, dodamy niewielką ilość wody. Krótko pogotujemy, ciągle 
mieszając. Po rozpuszczeniu w wodzie karmelizowanego cukru destylat i wysmażony boczek, który przygoto-
waliśmy w garnuszku. Doprowadzimy do wrzenia. Wlejemy do karafki lub butelki.

Kapustnica z wędzoną rybą
Składniki: kapusta kiszona, sok z kiszonej kapusty, grzyby suszone, czosnek, wędzona suszona ryba słodko-
wodna (kleń, Świnka pospolita), smalec, cebula, sól.
Przygotowanie: Przez chwilę gotujemy kapustę z sokiem z kapusty, grzybami i czosnkiem. Po około pół god-
zinie gotowania dodajemy suszoną rybę. Jeszcze chwilę gotujemy, wybieramy rybę i doprawiamy solimy ka-
pustę i smażoną cebulą na smalcu.



Region Kysuce

Region Kysuce położony jest w północno-zachodniej części Słowacji, na pograniczu trzech państw 
- Słowacji, Czech i Polski. Ukształtowanie terenu jest znacznie nierówne. Potwierdza to również różnica wyso-
kości, która waha się od 323 m n.p.m. w Bramie Kysuckiej do wysokości 1236 m npm. na szczycie Wielkiej Rac-
zy. Warunki dla rolnictwa były w przeszłości niezadowalające ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, 
niską jakość gleby i utrudniony dostęp do większości pól. Gleba była więc uprawiana przez wiele lat motyką, 
a później pługiem. Rodzaj upraw zależał od lokalizacji i jakości uprawianej ziemi. Największe znaczenie miały 
zboża i rośliny okopowe. Zpośród zbóż, najlepiej rósł jęczmień i owies. Z roślin okopowych ziemniaki, buraki 
pastewne i brukiew. Zastosowano trójpolowy system upraw. W pierwszym roku na nawożonej glebie sadzo-
no ziemniaki, które były podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców. W drugim roku do gleby sadzono 
jęczmień lub żyto, a w trzecim - owies. Kapustę uprawiano na bardziej żyznej glebie. Wydzielano dla niej tak 
zwane „kapustniská“ (kapuściska), które corocznie intensywnie uprawiano i nawożono. Inne uprawy, takie 
jak groch, fasola, fasola, kapusta, były uprawiane w mniejszych ilościach. Marchew i pietruszkę uprawiano 
w bardzo małych ilościach.
        Duże znaczenie miała hodowla, zwłaszcza owiec, nastawiona na produkcję mleka i wełny, ale także ho-
dowla bydła, kóz, trzody chlewnej i kur.
       Szczególne znaczenie miały zbiory leśne, które w znaczący sposób przyczyniły się do utrzymania ludzi. 
Jagody, grzyby, zioła lecznicze, dzikie róże, tarniny zbierano nie tylko na własny użytek, ale także na sprzedaż. 
Uprawa owoców nie była zbyt rozwinęta. Uprawiano śliwki i jabłka. Owoce i jagody jedzono świeże lub sus-
zone. 
            W dni powszednie na Kysuach spożywano proste potrawy z ziemniaków, zbóż, warzyw, roślin strączkowych, 
mleka, nabiału i owoców. Ziemniaki były prawie codziennym pożywieniem. Jedzono je gotowane, pieczone, 
z mlekiem, kapustą, mięsem. Gotowane, do dań z chleba i makaronu. Z surowych przygotowano osuchy – 
„podlesniaky“. Do startych surowych ziemniaków dodano mąkę, majeranek, kminek i czosnek. Pieczono je 
bezpośrednio na płycie pieca. Potarte masłem i razem z słodkim mlekiem.



         Z roślin strączkowych przygotowywano zupy, owsiankę i zapraszki. Nawet z bobu, który dziś zalicza się 
do „zapomnianych” roślin strączkowych. 
          Do podstawowych dań zbożowych należał chleb i placki przaśne. Chleb wypiekano sporadycznie, zwyk-
le raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Jednak nie mogło go zabraknąć w Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
Między popularne dania zbożowe należała  „lohazova kaša„ (z kaszy jęczmiennej) i owsianka żytnia. Do ow-
sianki zwykle dodawano masło. Popijały się mlekiem słodkim lub kwaśnym. Podobnie popijano tzw. „šku-
bance“ (skubańce), przygotowane z krajanego ciasta na makaron które było targane - „škubane” i wrzucało 
do wrzącej osolonej wody. Po ugotowaniu „škubance“ zmieszano z masłem.
           Najczęściej przygotowywanymi warzywami była kapusta i brukiew (odmiana buraków o słodkim smaku). 
Z nich przygotowywano zupy i zupy zagęszczone.
          Mięso spożywano w niewielkich ilościach, nawet w niedziele czy święta. Przygotowano przez pieczenie 
i gotowanie. Był konserwowany przez marznowanie solonej galaretki, wędzenie lub suszenie.

Między tradycyjne potrawy na Kysuciu należały „Úhrabky“, 
„Domowy chleb faszerowany kapustą”, „Ziemniaki z boczkiem”, 

„Zupa z brukfii z mięsem i kaszą manną” oraz „Kysucké osušky (ręczniki )”.
„Úhrabky„ (Grabie)
Składniki: ziemniaki, mąka, jajka, kapusta kiszona, smalec, boczek wędzony, cebula, pieprz czarny, sól, woda.
Przygotowanie: ze startych surowych ziemniaków, mąki, jajek i soli, robiono kluseczki „halušky“. Kolejną  
część ziemniaków ugotujemy w skórkach. Po ugotowaniu obierzemy i pokroimy w plaserki. W rondelku na 
smalcu podsmażymy drobno pokrojony boczek i cebulę. Dodamy kapustę, razem podsmażymy. Na koniec do-
damy kluski i pokrojone ziemniakii, lekko wymieszamy, posolimy, doprawimy do smaku i chwilę podsmażymy.

Domowy chleb nadziewany kapustą
Składniki: mąka zwykła, drożdże, sól, woda, ocet, smalec, cebula, kapusta, mielony cynamon, cukier puder.
Przygotowanie: Najpierw przygotujemy nadzienie. Cebulę podsmażamy w smakcu, dodajemy sparzoną, so-
loną i pokrojoną na paski kapustę, solimy, dusimy, dodajemy cynamon i cukier. Ostudzimy. Z mąki, wody, 
niewielkiej ilości octu i drożdży robimy miękkie ciasto i pozostawiamy by wyrosło. Potem rozwałkujemy, na 
posypanej mąką, desce, napełnij nadzieniem, zawiniemy, przeniesiemy na natłuszczoną i posypaną mąką 
blachę do pieczenia i odstaimy by jeszcze trochę wyrosło. Następnie wstawimy do rozgrzanego piekarnika 
i pieczemy około 30 minut.

Ziemniaki z boczkiem
Składniki: ziemniaki obrane, smalec, cebula, boczek, kapusta kiszona - beczkowa.
Przygotowanie: mniejsze ziemniaki w skórkach kładziemy na talerzu blisko siebie. Posmarujemy roztopionym 
smalcem i upieczemy. Obracamy podczas pieczenia. Gdy ziemniaki są już prawie miękkie, kładziemy na nich 
boczek i pokrojoną w plastry cebulę. Razem upieczemy. Spożywają się je z kiszoną kapustą lub posypane 
bryndzą. 



Kysucké osušky (ręczniki)
Składniki: mąka, sól, drożdże, mleko, ziemniaki, boczek, szczypiorek.
Przygotowanie: Przygotowujemy drożdżowe ciasto, które rozwałkowujemy na desce do grubości około 1 cm. 
Pokroimy w kwadraty o wymiarach ok. 10 x 10 cm, na środek których nakładamy farsz,  przygotowaliśny 
z mieszaniny pieczonych ziemniaków, smażonego boczku i szczypiorku. Skleimy przeciwległe rogi kwadratu 
i uformuj z niego mały bochenek (bułkę). Piec w temperaturze 200 stopni przez około 20 minut. Przekrojone 
na pół możemy podawać z różnymi dipami, warzywami itp.

Kysucké osušky 



Dania wielkanocne na Kysucach
     Podczas 40-dniowego postu przed Wielkanocą sporządzano tzw. „plané“ (beztłuczowe) dania. Zwykle pr-
zygotowywano gotowaną lub duszoną kapustę z ziemniakami lub czosnkiem i roślinami strączkowymi, ale bez 
„omasty“ (tłuszczu). Zagęszczano je „zátrepkou“ przygotowaną z wody i mąki.
     Według p.Amalii i p.Berty z miejscowości Vysoká nad Kysucou w Zielony Czwartek nie mogło zabraknąć na 
stole zupy serwatkowej. Przygotowana z serwatki, ziemniaków i szczypiorku. Doprawiona solą.
     W Wielki Piątek w (zalanej w skutek budowy tamy) miejscowości Riečnica każda gospodyni musiała goto-
wać kluski z makiem lub twarogiem, który musiał być jak najdłużej, aby mieć ładny długi len w danym roku. 
Innym daniem były kluseczki ziemniaczane, które również musiały być co naj dłuższe, aby gospodarżom wy-
rosło piękne, długie zboże.
     W Niedzielę Wielkanocną jadano śniadanie jajecznicę z kiełbasą i w miarę możliwości, świeżym chlebem. 
W tym celu pito białą kawę (z mleka i cykorii), mleko (zimne i gorące) lub herbatę. Na obiad była „świątecz-
na” kapustnica, w której gotowano wędzoną szynkę lub wędzone kiełbaski, lub jedno i drugie. Z kapustnicą 
sporzywano gotowane ziemniaki. Co ciekawe, nie dawano ich do talerza z kapustnicą, ale jedzono oddzielnej 
lub wspólnej miski. Po kapstnicy Kysuczanie jedli drożdżowy placek nadziewany twarogiem lub powidłami 
śliwkowymi ( p.Angela z Riečnic). Na przykład w Rudinie zakwas przygotowywano z trzech rodzajów mąki, 
z jaj, które musiały pochodzić od trzech sąsiadów, i z mleka, które trzeba było udoić przed zachodem słońca.
    W poniedziałek wielkanocny na śniadanie jedzono dożdżowe ciasto z poprzedniego dnia, z mlekiem lub 
białą kawą.

Święta Bożego Narodzenia, na Kisuciach, również miały swój urok
     Przed Viliją (Wigilią) przez niemal cały dzień się pościło. Nie jedzono śniadanie a i obiad  były bardzo 
skromny. Przed kolacją zaczęto przygotowywać świąteczny stół. Pod obrusem umieszczano pieniążki, aby ni-
gdy ich nie zabrakło. Pomiędzy nogi stołu przewiązano żelazny łańcuch, symbolizujący siłę i spójność rodziny. 
Gazda lub gaździna, pobłogosławili wszystkich obecnych krzyżem miodowym na czole i kolacja się rozpoczy-
nała. Najpierw spożywano opłatki z miodem. Tradycyjnymi daniami bożonarodzeniowymi były zupa grocho-
wa ze śliwkami lub zupa brókfiowa z młodej brókfi jaka, „opekance“ (drożdżowe bułeczki wielkości 2cm) 
z makiem i makową kaszą, które w niektórych rejonach wciąż nazywane są „Ježiškova kašička“ (kaszka Je-
zuska). Po kolacji gospodaż lub gospodyni kroili jabłko i łupali orzech, co wróżyło zdrowie rodziny. Gdyby 
w środku były zdrowe, cała rodzina miała cieszyć się zdrowiem. W przeciwnym razie spodziewano się, że 
któryś członek rodziny będzie miał problemy zdrowotne. Po Štefanie (26 grudnia) spożywano dania mięsne.



Kysucká zupa kvačková
Składniki: tarta brókiew – „kvačka“, starta marchewka, woda, solona wieprzowina, cały czarny pieprz, 
ziemniaki.
Przygotowanie: tydzień wcześniej solimy wieprzowinę (golonka, łopatka), którą gotujemy w wodzie razem 
z czarnym pieprzem. Gdy mięso jest już ugotowane, dodaj grubo posiekaną brukiew i marchewkę. Dodaj 
je tak, aby zupa nie była ani za gęsta, ani za rzadka, ale akurat. Ziemniaki gotujemy osobno. Po ugotowaniu 
przekładano je do miski i spożywano z zupą.

  Kysucká zupa kvačková            

Zupa z brukfii z mięsem i kaszą
Składniki: smalec, cebula, łopatka wieprzowa, sól, pieprz czarny mielony, brukiew, marchew, pietruszka, 
seler, kasza jęczmienna, natka pietruszki.
Przygotowanie: W garnku na smalcu podsmażymy cebulę, dodamy pokrojoną w kostkę łopatkę wieprzową, 
sól, zmielony czarny pieprz i wszystko razem usmażymy. Dodamy startą brukiew, marchew, pietruszkę, seler 
i wszystko ponownie usmażymy. Dodamy wodę i podusimy. Dwadzieścia minut przed zakończeniem wrzuci-
my  do zupy kaszę, ugotujemy i podamy. Możemy udekorować natką pietruszki.



Region Horné Považie

Region Horné Považie o powierzchni 1097 km² znajduje się w północno-zachodniej Słowacji. 
Graniczy z Kysucami na północy i Orawą na wschodzie. Jej południowo-wschodnia część styka się z granicą 
regionu Turiec, na południu graniczy z Horna Nitra a południowym-zachodzie graniczy z Stredné Považie. 
Od zachodu graniczy z Republiką Czeską. Region ma charakter przeważnie górski. Pokrywa je pogórze Javorní-
ky, Malá Fatra, Strážovské Vrchy, Súľovské vrchy, Kysucká wyrzyna i Žilinskie pogórze. Do 1923 roku był częścią 
stolicy Trenczyna, później powiatu poważskiego.
                  Południowa część Horného Považia należy do umiarkowanie ciepłego i umiarkowanie wilgotnego 
obszaru klimatycznego, środkowa i północna od umiarkowanie zimnego do zimnego i wilgotnego obszaru. 
Region charakteryzuje się średnio ciężkimi glebami piaszczysto-gliniastymi i gliniastymi do ciężkich gliniasto-
gliniastymi. Na niższych stanowiskach dominują żyzniejsze gleby brunatne - kambium, na wyższych stanowis-
kach są bardziej kwaśne i uboższe w składniki odrzywcze. Za nimi, ze znacznie mniejszym udziałem, występu-
ją pseudoglizy i rędziny, należące do mniej urodzajnych typów gleb. W dorzeczu Żyliny występują Luvizems, 
a w dolinach Váhu i gleby aluwialne.
                W miejscowości Stránske starsza 79-letnia pani ocenia warunki glebowe w następujący sposób: 
„W jednym miejscu gleba była żyzna, w innym kamienista, gdzie indziej ciężka - niezbyt urodzajna. Wokół Há-
jik nazywano go ,,na kamenitem,“ czyli na kamienistym gruncie. ,,Muľňačka“ (dziewczyna muła) była z koleji 
ciężką ziemią. W „Bôrí“, niedaleko Kunerad, były najlepsze, najbardziej żyzne gleby, na których można było 
uprawiać wszystko”.
                    Możliwości uprawy niektórych rodzajów upraw zależały od lokalizacji i jakości uprawianej ziemi. 
Największe znaczenie miały zboża i rośliny okopowe. Z pośród zbóż rozkwitał tu jęczmień i owies, z okopowych, 
ziemniaki i buraki pastewne. W dolinach uprawiano także warzywa. W poszczególnych gminach regionu za-
stosowano uprawę trójpolową, tj. jedna część pola była wykorzystywana pod uprawę roślin jarych, druga pod 
uprawę zbóż ozimych, a trzecia była odłogowana. W tej części pola rosła trawa, gdzie wypędzano na pastwis-
ko gęsi, aby nieco „użyźnić” glebę. W następnym roku, wypoczęta, nawożona i zaorana gleba, mogła zostać 
wykorzystana do uprawy roślin. Z upraw przemysłowych, zwłaszcza w okolicach Rajca, na zarezerwowanych 
polach, wysiewano len, którego korzenie dobrze napowietrzały glebę i tym samym umożliwiały jej uprawę 
w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu.



     O tym, że tak było, świadczą także zeznania niektórych starszych ludzi mieszkających w tym regionie. Na 
przykład mieszkańcy Terchowa stwierdzili: „Uprawialiśmy głównie ziemniaki, które kopaliśmy ręcznie mo-
tykami lub przy pomocy koni. Jednak uprawialiśmy również „burgyňu“ (buraki pasrewne), kapustę i rośliny 
strączkowe. Później posadziliśmy drzewa owocowe - jabłka, gruszki, śliwki. Mieliśmy też agrest, porzeczki, 
maliny, a później truskawki. Staraliśmy się wyhodować, co się dało, żeby mieć co ugotować i upiec. Jednak nie 
mogliśmy wyhodować wszystkiego, co chcieliśmy, tak jak to robili na Białym Potoku. Dobrze sobie tam rad-
zili. Prawdopodobnie mieli tam lepszą ziemię niż my. „ Ludzie z Lysej pod Makytou mówili: „W naszej wiosce 
uprawiano ziemniaki, owies, kapustę i groszek. Pola uprawiano po staremu, drewnianymi pługmi z żelaznymi 
nożami i nawożono obornikiem, którym wywożono zimą. Było to trudne, zwłaszcza gdy był wieziony na pa-
górkowate pola ”.
     W Hornom Považí ważna była również hodowla zwierząt domowych. Najlepiej opisał to starszy pan z Ter-
chovej, który nie chciał być nazwany. „Hodowaliśmy zwierzęta, które które przynosiły nam pożytek. Hodowa-
liśmy świnie na mięso, smalec i inne smakołyki. Kury na jajka, gęsi na pióra, indyki i króliki na mięso, krowy na 
mleko, które piliśmy i ubijaliśmy z niego masło. Rolnicy hodowali także konie i osły do orki na polach i wyrębu 
”. Wszędzie, gdzie spojrzałeś, widziałeś owce i chaty. W nich z owczego mleka robiono korbáče (serowe nice 
splecione niczym warkocz), oštiepky, bryndzę, włócznie i žinčicę (typ kefiru z owczego mleka), po którą chod-
ziliśmy. Niektóre produkty bacowie wędzili w swoich wędzarniach.“ W niektórych wioskach regionu hodo-
wano także pawie, których piór używano do ozdabiania czapek, były nieodzowną częścią tradycyjnego stroju 
każdego mężczyzny.

Co jadali mieszkańcy Horného Považia w powszedne dni pracy? 
           We wsi Stránske i okolicach na śniadanie przygotowywano tzw 
„Brbku” w innych wioskach „Lefeto lub Lefetu” (gotowane ziemni-
aki zmieszane z kopytkami, posypane pieczoną cebulą i boczkiem), 
czy też jadzono domowy chleb z domowym masłem, który popija-
no z białą kawą. W Kotešovej, ale także w innych gminach regionu, 
w normalny dzień roboczy, rodzaj przygotowywanej żywności i czas 

jej spożycia zależały od pory roku i zakresu obowiązków. Gdy się pracowało w polu przygotowane potrawy 
były bardziej sycące i w większych ilościach. Zimą były lżejsze. Było mniej jedzenia. Gospodynie nie stosowały 
żadnych miar przy przygotowywaniu posiłków. Przygotowywały się „na oko”. Przed jedzeniem błogosławili 
jedzenie, a potem cała rodzina się modliła. Wiara, bez tych rytuałów, nie pozwalała im włożyć jedzenia do ust. 
żadnych miar przy przygotowywaniu posiłków. Przygotowywały się „na oko”. Przed jedzeniem błogosławili 
jedzenie, a potem cała rodzina się modliła. Wiara, bez tych rytuałów, nie pozwalała im włożyć jedzenia do ust.
      W przeszłości w Lysej pod Makytou często przygotowywano na obiad kaszę mączną. Była to 
prosta słona lub słodka owsianka, przygotowana z grubej mąki, wody i smalcu. Mąkę usmażo-
no w rondelku, wlano do wrzącej wody i dokładnie wymieszano. Dodano gorący smalec, po-
nownie wymieszano i gotowano przez chwilę, mieszając. Jeśli chcieli, żeby była solona, dodawa-
li do owsianki smażoną do złocista cebulę, jeśli chcieli słodką, dodawali do niej cukier i cynamon.
      Oczywiście podstawowym pożywieniem w regionie był chleb. Przygotowali go z mąki jęczmi-
enno-żytniej. Zamiast drożdży stosowano „nácesťje“. Był to kawałek odstawionego drożdżowe-
go ciasta z poprzedniego wypieku. Jadł z mlekiem, masłem, serem, smalcem, mielonymi skwarka-
mi, ale głównie z bryndzą. Považanie jedli go także z zupami z roślin strączkowych i gęstymi sosami.



     Bardzo często na obiad i kolocję przygotowywano pieczone ziemniaki w skórkach pieczo-
ne w palenisku, w piekarniku lub na płycie pieca. Jedły się z masłem, solone. Popijano maślan-
ką. Dla odmiany ugotowane tłuczone ziemniaki z bryndzą i masłem. Popijane kwaśnym mlekiem.
     Dania mięsne jadano głównie w niedziele. Do ich gotowania przygotowania używano głów-
nie wędzonej lub solonej wieprzowiny. Najczęściej łączono je z duszoną kapustą lub świeżą kapustą 
i gotowanymi ziemniakami. Na dorze nierzadko przygotowywało się posiłki w kotłach nad ogniski-
em. W ten sposób przygotowywano zupy, gulasze z dziczyzny, kapustnicę przy świniobiciu i nie tylko.
     Gospodynie z Horni Povazie lubiły przygotowywać ziołowe herbaty o różnym działaniu lecz-
niczym. Były to między innymi herbata jagodowa, która miała obniżać ciśnienie krwi, regulo-
wać stolec, czy leczyć drogi moczowe. Przygotowany przez parze zebranych suszonych gałą-
zek borówki z owocami. Dzięki nim herbata była nie tylko lecznicza, ale także smaczna i słodka. 
Z pomiędzy napojów alkoholowy, spożywano domowej roboty destylaty, najczęściej jablkovica i slivovica.

Krúpna baba jest typową tradycyjną potrawą miejscowości Kotešová
Składniki: ziemniaki, skwarki, boczek wędzony, kasza jęczmienna, żyto, kasza gryczana, smalec, cebula, 
czosnek, pieprz czarny mielony, sól, majeranek, balšán (mięta pieprzowa).
Przygotowanie: ugotujemy ziemniaki w osolonej wodzie. Odcedzimy tak, abyśmy złapali wodę do jakiegoś 
pojemnika. Potłuczemy. Równocześnie z ziemniakami dusimy kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną i żyto (każdy 
surowiec osobno, w proporcji 1 część surowca - 1 część wody). Boczek, cebulę, czosnek i skwarki podsmaża-
my w smalcu. Łączymy to wszystko razem. Dodajemy przyprawy - sól, czarny pieprz, majeranek, balšán i wodę 
po ziemniakach. Ponownie dokładnie wymieszamy. Ciasto przełożyć do natłuszczonego naczynia do pieczenia 
wyłożonego boczkiem i zapieczemy. Pieczemy powoli. Po upieczeniu ostudzimy i pokroimy.

Kluseczki z powidłami śliwkowymi
Składniki: ziemniaki, mąka gruba, sól, woda, powidła śliwkowe, bekon, cukier puder.
Przygotowanie: z oczyszczonych tartych ziemniaków, mąki i soli robimy cieńsze ciasto, z którego łopatką 
i łyżką wrzucamy kluski do wrzącej osolonej wody. Gotujemy je przez około 5 minut i odcedźimy. Całość wy-
mieszamy z smażonym boczkiem, powidłami śliwkowymi i rozcieńczonym bulionem z kluseczek. Przełóżymy 
na talerz i posypiemy cukrem pudrem.



Úhrabky - jedzenie dla biednych 
Składniki: ziemniaki, cebula, smalec, boczek, surowa kapusta kiszona.
Przygotowanie: do większej miski wkładamy ugotowane, jeszcze gorące ziemniaki, dodajemy smażoną ce-
bulę i boczek. Wszystko potłuczemy i dobrze wymieszamy. Złożyć do drewnianego koryta. Na powierzchnię 
mieszanki dodamy surową kiszoną kapustę i podamy.

Úhrabky



Kulki śliwkowe 
Składniki: ziemniaki, jajka, mąka, sól, śliwki, mak mielony, cukier puder.
Przygotowanie:ugotowane ziemniaki zetrzemy na drobno. Dodajemy jajka, mąkę, szczyptę soli. Zrobimy gład-
kie ciasto, które następnie rozwałkujemy na wysokość około 1 cm. Wycinamy nożem mniejsze kwadraty, na 
którym kładziemy śliwki. Następnie pakujemy i tworzymy kulę. Gdy już wszystko mamy gotowe, wrzucamy je 
do wrzącej wody i gotujemy przez około 15 minut. Raz za jakiś czas, mieszamy aby się nie posklejały. Wyjmi-
emy z wody i posypiemy twarożkiem, makiem, tostowaną bułką tartą lub cynamonem. Dodamy cukier puder 
i polejemy roztopionym masłem.

Kulki śliwkowe

Święta wielkanocne w Hornom Považí i przygotowywanie posiłków
      Ludzie tutaj pościli już od Wielkiego Piątku. Jeśli nie pościły całkowicie, przygotowywały tzw. „pôstne 
jedlá“ które nie mogły zawierać mięsa. Spożywano głównie ziemniaki pieczone lub gotowane, potrawy z nich 
(„Terchovský pôstny demikát“, kluski ziemniaczane z makiem), z roślin strączkowych (zupy, kasze, gęste sosy), 
z mąki (np. Bobálky) itp. W Białą Sobotę przygotowywano już uroczyste potrawy (szynka, kiełbasa, jajka), któ-
re następnego dnia święcono w kościele podczas porannej Mszy św. W w niedzielę wielkanocną spożywano 
je zaraz po przybyciu z kościoła. Tradycyjnie, wspólnie spożywano pierwszego jajka, które zostało rozdane 
wszystkim członkom rodziny, aby nigdy na sibie nie zapomnieli i byli solidarni. Poniedziałek Wielkanocny był 
również dniem „šibania“ (delikatnego „chłostania“ splecionymi wierzbowymi gałązkami) i oblevania Považ-
kich  dziewcząt. W nagrodę mężczyźni otrzymali malowane jajka, ciasta, wino i swojski bimber. Mali chłopcy 
dostawali malowne jajka i cukierki.



Terchovský pôstny demikát
Składniki: ziemniaki, sól, woda, mleko, bryndza, oscypek.
Przygotowanie: oczyszczone pokrojone w kostkę, ziemniaki, ugotujemy we wrzącej osolonej wodzie. Po ugo-
towaniu ubijemy je razem z wodą, dodaj mleko i zagotujemy. Do ugotowanej masy wmieszamy bryndzę. 
Przelejemy do misek. Każdą porcję posypiemy startym serem.

Terchovský pôstny demikát

Święta Bożego Narodzenia w wybranych miejscowościach Horného Považia
      Zwyczaje i tradycje związane z przygotowywaniem posiłków w okresie świątecznym różniły się jedynie 
szczegółami. Ogólnie obchodziło się je bardzo skromnie. Ludzie mieli w swoich domach maleńką choinkę. 
Przy pniu był udekorowany całymi jabłkami. Zamiast bombek na końcach gałązek wisiały orzechy włoskie. 
W niektórych domach kładano na choinkę świąteczne opłatki i papierowe pieniądze. Pieniądze i ziarna zbóż 
kładziono pod obrusem, aby w przyszłym roku były dobre zbiory i żeby było wystarczająco dużo pieniędzy. 
Na stole stała „calta” - plecione ciasto drożdżowe, przypominające dzisiejszą chałkę. Symbolizowała spójność 
rodziny. Mógł go zastąpić „ščedrák” - ciastem z kilkoma nadzieniami lub pszeniczne suche ciasta posypane 
makiem. Modlono się przed Wigilią. Gospodyni lub gospodaż robili, na czole wszystkich członków rodziny, 
miodowy krzyżk. Następnie kroili jabłko, które w przypadku zdrowego wnętrza symbolizowało zdrowie dla 
całej rodziny. W niektórych rodzinach, zamiast pokroić jabłko, każdemu członkowi rodziny podawano jeden 
orzech, którego wnętrze wyrażało zdrowie konkretnego członka rodziny. Po tym wszyscy kosztowali czosnku 
i cebuli i jedli po gotowanym ziemniaku. Według Boženy Peckovej i Štefana Chovanca z Lysej pod Makytou 
gospodynie domowe nie mogły wstać od stołu. Musieli mieć wszystko gotowe i w zasięgu ręki. W przeciw-
nym razie kury źle znosiłyby jaja. W Kotešovej jako raz pierwsze danie jedli opłatki z miodem. Potem konty-
nuowano jedzeniem kaszy manny (Jezusowej) lub „pupákmi“ (rogaliki pokrojone w plastry, polane mlekiem, 
miodem i makiem). Potem była „dobra kapusta bożonarodzeniowa“ z grzybami i śliwkami. W Terchovej przed 
kapustą jedli też tzw „Čiernu polievku“ (Czarna zupa). W późniejszym okresie, po kapustnicy zaczęto jeść ryby 
z sałatką ziemniaczaną.



      Po Wigilii dzieci i młodzież „chodeli“ (szli) do domu, aby śpiewać i składać życzenia. Na przykład w Tercho-
vej składano życzenia w nasępujący sposób: „Vinšujeme Vám šťastliví noví rok, abi Vám dal Pánboh zdravia, 
šťastia, hojného bošského požehnaňia, jak na roľi, tak na statku, na lukach aj na pasienku, v  komore hojnosť, 
na stole skromnosť, v rodine svornosť.“
(Życzymy wam szczęśliwego nowego roku, niech Bóg da wam zdrowie, szczęście, obfitego boskiego błogosła-
wieństwa, zarówno na polu, jak i w gospodarstwie, na łąkach i pastwiskach, obfitości w spiżarni , na stole 
skromności, w rodzinnej spójności.)
     Wigilia w Hornom Považí była bogata nie tylko w zwyczaje i tradycje, ale także w przesądy, które wpływały 
na sposób myślenia i zachowania ludzi. Do najbardziej rozpowszechnionych na Wigilię Bożego Narodzenia we 
wsi Lysá pod Makytou należały: „Przy kolacji musiała być zapalona świeczka, bo wierzono, że będzie na kogoś 
dymić, a on umrze lub zachoruje w ciągu roku”. „Też piekliśmy chleb a mama, do ostatniego, dała kurze pióra, 
tyle ile nas było w domu. Oznaczała je imionami lub kolorowymi nitkami, a kogo zżółkło ten miał umrzeć. „

Čierna polievka
Składniki: fasola, grzyby suszone, śliwki, masło, 
cynamon, cukier, sól, woda, mąka półgrubka.
Przygotowanie: Gotujemy fasolę, dzień wsześniej 
namoczoną w wodzie. Dodaj cynamon i masło, 
na maśle robimy zasmażkę. Gotujemy chwilę, 
dodamy oddzielnie ugotowane śliwki i jeszcze 
chwilę pogotujemy. Doprawimy solą, cukrem 
i cynamonem.



Region Liptov

Region Liptov jest największym regionem Żyliny pod względem powierzchni. Dzieli się na Horný 
Liptov, Stredný Liptov i Dolný Liptov. Jego obecne granice są prawie identyczne z terytorium dawnego wo-
jewództwa liptowskiego. Graniczy z Orawą na północy i Polską na północnym wschodzie. Jego zachodnia 
granica styka się z granicą Turca, południowego regionu Horehronie i wschodniego regionu Spiš. Terytorium 
Liptowa leży w Kotlinie Liptowskiej, graniczącej z Niskimi Tatrami, Wielką Fatrą, Chočských Vrchami i Tatrami 
Zachodnimi.
     Dorzecze Liptowa należy do wysokich kotlin Słowacji, a jego dno wypełnione jest żwirowo-piaskowymi 
aluwium rzeki trzeciorzędowej. Przeważają tu dwa typy gleb - mniej żyzna pseudoglioza i kambium. Okolice 
Bešeňovej i Lúčky pokrywają jałowe rędziny, wzdłuż Váhu i jego dopływów występują gleby zalewowe - flu-
vizeme. Gleba na Liptowie jest na ogół umiarkowanie cięższa, a klimat chłodniejszy, co w przeszłości nie spr-
zyjało uprawie zboża. Spośród zbóż uprawiano głównie owies, grykę, jęczmień (jarec) i żyto. Charakterystycz-
ne dla tego regionu było mieszanie zbóż przy produkcji mąki. Mieszankę owsa z połową jęczmienia nazywano 
„polovniak“, lub „polovina“, mieszanką żyta i pszenicy zvano „súraž“ lub „suržica“.
        Po powtarzających się nieurodzajach w latach 1771-1773 rozpowszechniła się uprawa ziemniaków („šváb-
ky“), która na Liptowie bardzo dobrze prosperowała. Najpierw ręcznie sadzono je „w dołku”, później pługiem 
„w bruździe”. Musiały zostać posadzone do połowy maja. Pod koniec maja lub na początku czerwca, skiełko-
wane ziemniaki ostrożnie okopano, a gdy osiągnęły wysokość około 15 cm, obłożono wokół siebie glebę 
w długie rzędy tzw. groby. Ziemniaki stopniowo stawały się głównym surowcem do przyrządzania potraw, 
a także zyskały miano „drugiego chleba”.
       Na Liptowie na dużą skalę uprawiano również kapustę i rośliny strączkowe. Na przykład w Liptovskiej Siel-
nicy około jednej piątej ziemi pokrywał groszek. Oprócz grochu w Szczyrbie uprawiali także marchew. We ws-
zystkich wioskach w mniejszym stopniu uprawiano czosnek, cebulę, kalarepę, pietruszkę, a dla świń – buraki 
pastewne. W nieistniejącej już wsi Liptovská Mara, uprawiał głównie sadownictwo. Z upraw przemysłowych 
na Liptowie, uprawiano konopie i len, z których robiono potem płótno.



       Tak samo ważnym źródłem utrzymania w regionie była hodowla zwierząt. Lubdzie hodowali głównie 
owce, świnie, krowy, woły i kury. Na ogromny rozwój hodowli owiec wpłynęła „valaská kolonizácia“. Stopnio-
wo zaczęły powstawać stowarzyszenia właścicieli owiec, których celem było wypasanie tych zwierząt gospo-
darskich we wspólnych stadach w środowisku górskim, poza stałymi osadami. W ten sposób ludzie mogli 
poświęcić się rolnictwu lub innym rzemiosłom, z których się utrzymywali. Hodowla owiec wpłynęła na styl 
życia ludzi, a jednocześnie ich zwyczaje. Potrawy i napoje z owczego sera, oštiepki, pareníce, bryndzy czy žin-
čic, przeniknęły do diety ludowej. Były bardzo popularne i wiele z nich jest nadal przygotowywanych.
        Oprócz tradycyjnych metod chowu żwierząt, na Liptowie zaistniała również szczególna forma gospoda-
rowania na łąkach, unikalna na Słowacji, we wsiach Vyšná i Nižná Boca. Był to niekonwencjonalny sposób 
trzymania bydła zimą na łąkowych stajniach (w „stajach“). Inną formą były tzw. „kraviarky“ w Liptovská Lužná. 
Były to schroniska na pastwiskach, w których spędzano na noce bydło i dojarki w okresie wypasu.

Tradycyjne dania z Liptowa przygotowywane w normalny dzień roboczy
          W kilku okolicznych wioskach na śniadanie jadano syte mączne zupy. W ciągu dnia, zwłaszcza latem, zupy 
przygotowywano bez zasmażki. Do ich przygotowania niektóży używali tzw. „Švábovic“ (woda po gotovaniu 
ziemniaków) lub „obarky“ (woda po gotowaniu kluseczek ziemniaczanych). Wrzucano do nich różne dodatki, 
takie jak „mrvenica“ czy „halušky“. We Vlkolincu, częstym posiłkiem śniadaniowym były grubo tłuczone zi-
emniaki  z z kwaśną kapustą, z dodatkiem smażonego boczku i posypywano drobno pokrojonyni skwarkami. 
Z przygotowaną w ten sposób potrawą, lubili pić kwaśne mleko.
         Jak mówią pani Mária i pani Zuzana z Prosieka, do tradycyjnych potraw ich wsi należała „fučka“ (goto-
wane ziemniaki zagęszczone mąką, przyprawione skwarkami, kwaśnym mlekiem lub bryndzą), „zemiaková 
babka“ (czasem „haruľa“) i placki ziemniaczane. Z kolei tradycyjnymi daniami z Rużomberka były „kuľaša“ 
(puree ziemniaczane z masłem), „meteníky“ drożdżowe czy „kabáče“ z kapustą. Jednak popularne były tu 
wszystkie dania mączne - halušky, šúľance, rezance, pirohy, fliačky (šiflíky) z różnymi dodatkami - bryndza, 
twarożek, kapusta, dżem, mak, orzechy itp.



     Mięso jadano tylko w niedziele i święta. Wołowina była przygotowywana przez gotowanie i mało kiedy. 
Wieprzowina solona lub wędzona była częściej przygotowywana, także poprzez gotowanie lub pieczenie. 
Wśród specyficznych dań mięsnych znalazł się salceson tzw. „švankes“ i „tomáš“ - faszerowany żołądek wie-
przowy, nadziewany bułeczkami, pieczonym, krojonym, mięsem i kaszą manną.
     Specyficznym daniem Liptova były pieczone Liptovskie podroby. Jest to rodzaj kaszanki o długości 10 - 25 
cm, przy produkcji której jelita wieprzowe lub wołowe wypełnia się nadzieniem z tartych ziemniaków, mielo-
nych skwarek, cebuli, soli i innych przypraw.
     Latem liptáci urozmaicali swoją dietę owocami - śliwkami, jabłkami, gruszkami lub owocami leśnymi - ma-
linami i jagodami („hafirami“). Zimą spożywali go w postaci wysuszonej.

Meteník
Składniki: mąka zwykła, mąka półgrusta w proporcji 50:50, smalec, kapusta kiszona, boczek wędzony, jaj-
ka, kminek, czosnek, drożdże, mleko, cukier, sól.
Przygotowanie: z mąk, drożdży i jajek zrobimy żedsze ciasto, dodamy kminek i kiszoną kapustę pokrojoną 
na małe kawałki. Ciasto wylewamy na natłuszczoną blachę do pieczenia, posypujemy pokrojonym w kostkę 
boczkiem i odstawiamy na około 30 minut. Wstawimy do piekarnika i piec około 20-25 minut. Po upieczeniu 
kroimy w trójkąty, kwadraty lub prostokąty, które smarujemy z obu stron czosnkiem.

Podroby z Liptowa
Składniki: ziemniaki, boczek, smalec, cebula, majeranek, pieprz czarny mielony, sól, czosnek, kasza manna, 
jelita wieprzowe lub wołowe.
Przygotowanie: najpierw przygotowujemy skwarki z boczku wieprzowego, które drobno mielimy. Cebulę 
podsmażamy na smalcu wieprzowym i dodajemy zmielone skwarki. Dodamy do drobno startych ziemniaków. 
Wymieszamy i doprawimy solą, czosnkiem, majerankiem, czarnym pieprzem. Dodamy kaszę manną, ponow-
nie wymieszamy i tłoczymy do umytych, wieprzowych lub wołowych jelit. Końce zwiążemy. Gotujemy je, a na-
stępnie schładzamy. Przed spożyciem podpieczemy. Podawamy z kiszoną kapustą i gotowanymi ziemniakami.



Konfitowana łopatka jagnięca z rozmarynem i czosnkiem, ziemniaczana kasza, kefir, 
espuma musztardowa (danie tradycyjne, przyrządzone w nowoczesny sposób)

Składniki: łopatki jagnięce, sól, pieprz czarny mielony, czosnek, rozmaryn, smalec, ziemniaki, masło, žinči-
ca, lecytyna sojowa, marchew, demi glace, pędy grochu.
Przygotowanie: umyjemy łopatkę jagnięcą i delikatnie pokroimy tak by otrzymać mięsny płat. Z jednej stro-
ny delikatnie poklepiemy, posolimy i posypiemy pieprzem. Na krawędzi płatu położymy  pokrojony czosnek 
i rozmaryn. Zrolujemuy w rulon i włóżymy do smalcu, w którym konfitujemy go w temperaturze 90 °C przez 
około 4 godziny. Podajemy z kuľašou ziemniaczaną przygotowaną z pokrojonych w kostkę ziemniaków, ugo-
towanych do miękkości, potłuczonych i polanych przesmażonym masłem. Udekorować sosem demi-glace, 
marchewką przygotowaną metodą sous vide, puree espuma (pianką) przygotowaną z kefiru podgrzanego 
do temperatury 60°C oraz lecytyną sojową, którą po 10 minutach ubija się w piance i kiełkami grochu.



Ziemniaczane pierogi z powidłami śliwkowymi, opiekaną bułką tartą i przesmażonym masłem 
Składniki: ziemniaki, jajko, mąka, sól, powidła, bułka tarta, cukier puder, masło.
Przygotowanie: ugotowane ziemniaki myjemy i ścieramy. Dodajemy jajko, mąkę i szczyptę soli. Przygotujemy 
ciasto, które rozwałkujemy na wysokość około 2-3 mm. Następnie wycinamy 
koła o średnicy około 8 cm, na których umieszczamy powidła śliwkowe. Pr-
zetłumaczmy na pół. Przyklejamy końce. Gotujemy we wrzącej osolonej wod-
zie. Odcedzamy gdy placki wypływają na powierzchnię. Przełożymy na talerz 
i posypiemy podpieczoną bułką tartą wymieszaną z cukrem pudrem. Zalemy 
przesmażonym masłem i podawamy.

„W przeszłości poświęcano więcej uwagi Wielkanocy.“
     ,,Týž Na tydzień przed Wielkanocą, w niedzielę majową, chodziliśmy do kościoła, aby poświęcić bazie. 
Następnie wsunęliśmy je za belkę na suficie. Chronili nas przed gradem, a kiedy była burza, kładliśmy je na 
stole. Od Wielkiego Czwartku do rana Białej Soboty zamiast dzwonów kościelnych grzechotały grzechotki. 
W kościołach w Rużomberku Fajermanowie (strażacy) strzegli grobu Bożego. W sobotę dokładnie o godzi-
nie dwunastej rozdzwoniły się w nich dzwony i ogłoszono koniec czterdziestodniowego postu ”(powiedział 
respondent z Rużomberka). Po niedzielnej porannej Mszy św. w niektórych liptowskich wsiach jadano na 
śniadanie wędzonki, na których układano pokrojoną na paski cebule z gorącą słodko-kwaśną marynatą i 
krojone na twardo jajko. Na obiad przygotowano rosół z kurczaka z mięsem, makaronem i pokrzywą. Jako 
drugie danie podano pieczoną jagnięcinę lub kozę z gotowanymi ziemniakami lub surówką ziemniaczaną. W 
biedniejszych rodzinach jagnięcinę zastępowano „pečeným barančekom“ (pieczonym barankiem) zrobionym 
z przetartego dożdżowego lub biszkoptowego ciasta przyozdobionym cukrem pudrem, zieloną gałązką i ko-
kardą z dzwoneczkiem. W niektórych rodzinach robili wieniec wielkanocny w postaci ciasta, który udekoro-
wano malowanymi jajkami i wstążkami.
Proste przekąski były w przeszłości powszechnym daniem wielkanocnym.



Przekąski
Składniki: mąka , woda, mąka drożdżowa, sól, smalec, czosnek (zioła).
Przygotowanie: zakwas przygotowujemy z mąki, soli, wody i drożdży. Odstawiamy do wyrośnięcia na około 5 
godzin (ponieważ zamiast drożdży używamy mąkę drożdżową). Następnie robimy z niego kuleczki, które po 
odstawieniu zwijamy w cienkie naleśniki i pieczemy na żeliwnej płycie. Po upieczeniu posyp je czosnkiem i 
polejemy smalcem.

Liptov i Boże Narodzenie
       Starsza pani z Rużomberka o Bożym Narodzeniu powiedziała tak: „Ludzie zawsze nie mogli się doczekać 
Bożego Narodzenia. Od jesieni odkładali wszystkie rzadsze produkty, takie jak suszone owoce, orzechy las-
kowe, maki, dżem i mówili - to będzie na Boże Narodzenie ”. Pani Mária z Prosieka tak oto wspominał o przy-
gotowaniach choinki: „Nigdy nie daliśmy na nie kupionych kolekcji (ozdób), ale zawsze robiliśmy je w domu”. 
We wszystkich domach na stole wigilijnym rozłożono czysty lniany obrus. W miejscowości Vlkolínec gospody-
ni kładła na jego obżerzu jeden mniejszy chleb i drewniane koryto. W jego środku, małą drewniana miseczkę 
z odrobiną jęczmienia, na który położył kilka ząbków czosnku, cebulę, kilka fasolek i wszystkie rodzaje monet. 
W środek miseczki włożyła wilką świecę. Był to symbol wdzięczności Bogu za obfite plony i modlitwy, aby 
chleb, zboże i inne dary były obfite i w nadchodzącym roku. W Rużomberku gospodyni przed kolacją rzucała, 
do wszystkich kątów pomieszczenia, gotowany groszek. Podobno „dla aniołków”.
     Kolacja rozpoczęła się modlitwą, jedzeniem czosnku i błogosławieniem członków rodziny miodowym 
krzyżem na czoło. Przed spożyciem innych posiłków dorośli wypili szklankę grzańca (liptowskiego „hriatô“) 
ze smażonym wędzonym boczkiem. Kontynuowano jedzeniem opłatków z miodem, drożdżowych opekańców 
z makiem i postną kapustnicą z wędzoną rybą. Zakończyło się smażonym karpiem lub sandaczem czy szczupa-
kiem na maśle z sałatką ziemniaczaną. Po kolacji, dobytku zaniesiono po trochu z każdego posiłku,  ponownie 
się modlono i śpiewano kolędy.

Świąteczny strudel
Składniki: mąka zwykła, mąka półgróba w proporcji 50:50, mąka krópczatka, masło, żółtko jaja, sól, woda, 
smalec (do natłuszczenia blaszki), nadzienie orzechowe: orzechy mielone, cukier puder, mleko.
Przygotowanie: Obie mąki przelać do większego pojemnika, dodać roztopione masło, letnią wodę, żółtko 
i szczyptę soli. Z tych surowców zrobimy ciasto. Zrzucimy go na deskę posypną grubą mąką. Przykryj ciepłym 
rondlem i odstawimy. W międzyczasie przygotowujemy nadzienie z orzechów, cukru pudru i wrzącego mleka. 
Na stół w jadalni rozłożymy czyste prześcieradło, posypane grubą mąką, na nim będziemy rozciągać strudel. 
Z rękami namoczonymi w roztopionym maśle wyjmujemy ciasto spod pojemnika i kładziemy je na środku 
stołu. Podkładamy ręce pod ciasto, dłońmi do góry i palcami rozciągamy je we wszystkich kierunkach, aż po 
brzegi stołu. Zwisające krawędzie odcinamy ostrym nożem. Ciasto skropimy roztopionym masłem i wypeł-
nimy nadzieniem. Podnosząc obrus z jednej strony zwijamy ciasto z nadzieniem i dajemy na natłuszczoną 
blaszkę do pieczenia. Pieczemy.



Wnioski:
       Znajomość przygotowania tradycyjnych potraw regionalnych i związanych z nimi zwyczajów podawania 
lub spożywania przyczyniła się nie tylko do podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, ale także do 
wzmocnienia świadomości własnej tożsamości, co jest podstawowym warunkiem ich dalszego spokojnego 
i rozsądnego życia.
     Porównując składniki, z których przyrządzano dania tradycyjne i współczesne, kuchni regionalnej, ale 
także porównując technologiczne obróbki cieplnej, Utwierdzili się w przekonaniu że czasy, w których ludzie 
żyli w przeszłości, był trudne. Gospodynie, aby utrzymać swoje rodziny, musiały być zarówno pracowite jak 
i zręczne. Pomimo tego, że przygotowywane przez nich jedzenie nie było zdrowe, jednak to dzięki niemu 
ich rodziny mogły przeżyć. To właśnie ten fakt zachęcił uczniów do kształtowania pozytywnego nastawienia 
do tradycyjnych potraw regionalnych.
        W nasze działaniach projektowych zarówno pocieszeniem jak i nagrodą było to, że pracę mistrzów kuch-
ni tak i uczniów w chatach oraz schroniskach poszczególnych regionów Ziemi Żylińskiej, obserwowali także 
nasi partnerzy - nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bialsku Białym. Mieli oni okazję 
porównać własne  regionalne receptury potraw z tymi naszymi. Będziemy szczęśliwi, jeśli przygotują dla nas 
podobną publikację, abyśmy mieli okazję do wspólnego, lepszego zrozumienia rozwoju regionalnej gastrono-
mii w Euroregionie Beskidy, jako istotnego składnika kultury regionalnej.

Uwagi:

Zdjęcie drewnianego domu ze strony tytułowej pochodzi z Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie.

Niniejsza e-publikacja powstała w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, finansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa „Rozwój kształcenia transgranicznego 
i uczenia się przez całe życie”.


