
REGIONALNA KUCHNIA PODKARPACIA 
 

 

Podkarpacie może poszczycić się najbardziej różnorodną kuchnią 

regionalną i największą liczbą certyfikowanych produktów 
tradycyjnych. Tutejsze potrawy są wyjątkowe bogate i zróżnicowane. 

Można je skosztować podróżując szlakiem kulinarnym Podkarpackie 

Smaki (www.podkarpackiesmaki.pl).To świetny sposób na odkrycie 
na nowo wyśmienitych polskich dań, które przyrządzane są według 

tych samych, nawet 100-letnich receptur. 
 

 

PROZIAKI 
 

Jednym z kultowych dań z Podkarpacia są słynne proziaki,  

czyli puszyste placki wyrabiane od ponad 150 lat, gdy zabrakło  

w domu chleba. Zaradna gospodyni szybko zagniatała ciasto  
i w kwadrans później pierwsze ciepłe proziaki były gotowe. 

Ich wyborny smak tkwi w prostocie składników i wykonaniu.  

Proziaki najlepiej smakują z masłem czosnkowym,  
ale można je degustować na słodko z miodem,  

dżemem lub powidłami. 
 

 



PROZIAKI 
Notatka: 

Składniki (porcja na 40 proziaków): 
 

1 kg mąki, 

1½ łyżeczki sody, 

½ litra kwaśnego mleka (lub kefiru), 

1 łyżeczka soli 

2 - 3 jajka. 

Wykonanie: 

Do naczynia wlać kwaśne mleko i dodać pozostałe składniki. Ciasto wyrobić, 

powinno być luźniejsze niż na pierogi. Następnie rozwałkować ciasto na 

grubość około 1,5 - 2 cm i wykrawać szklanką placki. Piec na rozgrzanej patelni 

bez tłuszczu do zrumienienia. 
 

FUCZKI  
Fuczki to pyszne placki z kiszonej kapusty. Smakiem przypominają placki 

ziemniaczane, jednak są bardziej oryginalne i dzięki kiszonej kapuście 

zdecydowanie zdrowsze! Jadłam fuczki. Są przepyszne! Spróbujmy je wykonać.  

 

 
 

Składniki:  
 

250 g kapusty kiszonej, 

1 szklanka mleka, 

1 szklanka mąki pszennej, 

1 jajko, 

Pół łyżeczki soli i pieprzu. 
 

Wykonanie: 

Kapustę poszatkować. Gotować do miękkości i następnie odcedzić i ostudzić. 

Mleko wymieszać z mąką, jajkiem i przyprawami. Dodać kapustę.  

Smażyć z obu stron na rozgrzanym oleju, aż do zrumienienia. 



HRECZANYKI  
 

Hreczanyki to tradycyjne podkarpackie danie kuchni kresowej,  

przygotowuje się je podobnie jak kotlety mielone, tylko bez bułki. 
 

Składniki: 
 

1 kg kaszy gryczanej, 

1 kg mięsa mielonego, 

5 jaj, 

5 ząbków czosnku, 

1 łyżeczka soli, 

1 łyżeczka pieprzu. 
 

Wykonanie: 
 

Kaszę ugotować, zmieszać z mięsem, dodać jajka, przyprawy, czosnek.  

Dobrze wymieszać. Smażyć na gorącym. Do tego sos na zimno:  

śmietana z czosnkiem i koperkiem lub na ciepło sos grzybowy. 

 

 
 

Tekst źródłowy i zdjęcia: 

https://gotowanie.onet.pl/artykuly/podkarpackie-smaki-sprawdzone-przepisy-na-

potrawy-regionalne/stsl54q 

Alfabetyczny spis potraw regionalnych z Podkarpacia: 

http://trzecitalerz.blogspot.com/p/blog-page.html 
POLECENIE:  

ZAPLANUJ ZAKUPY PRODUKTÓW. MOŻESZ PRZYRZĄDZIĆ  

TĘ ZDROWĄ POTRAWĘ NA NIEDZIELNY RODZINNY OBIAD.  

Życzę wszystkiego smacznego! Bogusława Strzyż 
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