Wielkanocna uczta
Mama w Wielkanoc może jeść to co napisały mi mamy w
liście poniżej poniżej i na co jeszcze będzie miała ochotę a
czego ty nie ma. Tradycyjnie odradzamy alkohol i koszyczek
wielkanocny. Te wytłuszczone także można jeść, jednak bez
względu na to co będziecie jeść zalecamy zdowy rozsądek i
umiar, nie tylko mamom karmiącym ale wszystkim biesiadnikom.

Zupę na wędzonce, która nie ma nic wspólnego z
barszczem, ale mówi się barszcz biały:) Obowiązkowo z
kiełbasą i jajkiem.
Żurek/Barszcz Biały z jajkiem i białą kiełbasą, różne
sałatki, jajka, wędliny, ciasta.
Żurek na białej kiełbasce albo sam tylko woda sól i
pieprz i barszcz i do tego skwarki z brzuszku.
Jajka z majonezem ketchupem i szczypiorkiem, bigos,
domowa szynka, schab, no i ciasta
Żurek, biała kiełbasa, jajka na twardo, sałatka
warzywna, ćwikła z chrzanem, schab pieczony, sałatka
warzywna
Chrzanówka musi być
Jajko z chrzanem w formie takiego kremu, mniaaam, aż mi
ślinka pociekła
Jajka faszerowane, żurek z kiełbasą, mazurki, baby
drożdżowe czy piaskowe.
Ćwikła obowiązkowo! Do tego jajka faszerowane, barszcz
biały a na słodko koniecznie baby i mazurki u mnie
podaje się również pieczoną białą kiełbasę.
Obowiązkowo czerwony barszcz na swojskim zakwasie z
jajem i swojska wędlina. Wędliny robione przez tatę
serniki i sałatka jarzynowa własnie sernik !
Makowiec, mazurek, sernik
U nas tez jaja faszerowane pieczarkami albo wędzonym

łososiem
Żurek biała kiełbasa z chrzanem szynki robimy je sam. ja
robię galaretki z filetów z kurczaka z warzywami w
formie jajek no też jajka obowiązkowo i babka (robię
gotowana) sernik różne mięsa ( tym zajmuje się mama)
zazwyczaj jest kaczka nadziewana i rolady.
Tradycyjna warzywna sałatka i to na co mamy ochotę
Schab faszerowany śliwka suszona i tymiankiem. Ćwikła z
duuza ilością chrzanu. Sledzie w cebulce i
occie, śledzie w śmietanie z cebulka. Bigos z
grzybkami….
Bez ćwikły nie ma świąt!
zazwyczaj szynka, koperek, żółtko, majonez. A do
barszczu dodajemy jajo, kiełbaskę i plaster białego sera
– pycha!
Jajka, barszcz biały, mięsa pieczone, ciasta z serem z
makiem, śledzie, ćwikła, chrzan. A i kiełbasy
dojrzewające.
Do wędlin, robionych samemu mięs (brzuszek, karczek) i
pasztetu -żurawina,
konserwowych, jajka

duuużo chrzanu i ogórków
faszerowane pieczarkami z

pietruszką, czekoladowy mazurek z orzechami i migdalami,
sernik, piernik, ciasto makowe z budyniem i jabłkami.
Biała kiełbasa zapiekana z cebulą i czosnkiem.
Biala kielbasa, cwikla z chrzanem, chrzan, jajka na
twardo z majonezem, sernik, salatka warzywna
Pasztet z ćwikłą, barszcz biały z chrzanem i białą
kiełbasą. Szynkę, schab, boczek pieczone. Jajka z
majonezem. Roladę z łososia i szpinaku. Mazurek
pomarańczowy, kajmakowy, ciasto drożdżowe, sernik i
pasche z bakaliami.
Smażenica: boczek, szynka i kiełbasa smażona z wiórkami
startego chrzanu, jedzone, z chlebem i buraczkami z
chrzanem ;))
Jaja faszerowane pieczarkami, grzybki w occie, chrzan i
ćwikła, żurek, ciasta z makiem
Przypomniałam sobie i z tych „zakazanych”- u nas BIGOS

szanowne panie
Nie wiem jak Wy Dziewczyny ale ja już jem białą
kiełbaskę pyszata sprawa i kp :-):-)
Barszcz czerwony z wędzonką, pieczonym mięskiem i
jajkiem, żurek, sałatka warzywna, chrzan z ćwikłą,
pieczony schab ze śliwką, jaja faszerowane, pieczona
biała kiełbaska, domowe wędzonki, sałatka z pieczarek,
sernik, itd…. i pupcia rośnie
żurek z jajkiem, jajka nadziewane, sałatki wiosenne,
babki, bigos, pasztet, sałatka z łososiem
Żur z własnego zakwasu gotowany na wędzonce i białej
kiełbasie, biała kiełbasa, bigos, sałatka jarzynowa,
jajka to wiadomo szynka parzona przez moją mamę, ćwikła,
chrzan i ciasto tradycyjnie sernik I jeszcze mazurek
pomarańczowy i jajka faszerowane nadzieniem pieczarkowo
– koperkowym, to te zakazane

ŻYCZĘ WSZYSTKIM MOIM CZYTELNIKOM
SMACZNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BEZ
PRZEJEDZENIA

