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KUCHNIA MADE IN GRABIA 
KOŁA GOSPODYŃ, STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ,  

LOKALNE POTRAWY � PRZEPISY KULINARNE, GASTRONOMIA, 
GOSPODARSTWA PASIECZNE, WYRÓŻNIONE PRODUKTY REGIONALNE     

 
 

 
GMINA BUCZEK 

 
� KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BUCZKU  
� działa nieprzerwanie od 1947 roku. Członkinie Koła chętnie dzielą się z młodszym 
pokoleniem zdobywanym przez lata doświadczeniem. Kultywowaniem tradycji jest np. 
pieczenie chleba oraz wyplatanie wieńca dożynkowego. Panie z KGW włączają się  
w organizację corocznej wigilii dla samotnych mieszkańców Gminy, przygotowując 
tradycyjne potrawy, organizują też zabawy sylwestrowe i karnawałowe. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 
� STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W BACHORZYNIE  

Bachorzyn 45, 98-113 Buczek 
� działa niezwykle aktywnie. Panie uczestniczyły w projekcie �Obrazy sercem haftowane�  
i uzyskały środki finansowe z UE. W ramach projektu brały udział w warsztatach rękodzieła 
artystycznego. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, chcąc kultywować 
tradycje kulinarne swojej wsi i okolic, bierze czynny udział m.in. w Wojewódzkim Święcie 
Truskawki, konkursach na dania regionalne, targach Natura Food i konkursie �Tygiel 
Smaków� oraz innych imprezach, prezentując swój sztandarowy napój � nalewkę  
z truskawek (konfiturę bachorzyńskich babek). 

Na Międzynarodowych Targach Łódzkich �NATURA FOOD�  gospodynie ze 
Stowarzyszenia przystąpiły do konkursu w kategorii mięso świeże oraz produkty mięsne  
z �Roladą Boczuś�, danie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Źródło: Urząd Gminy w Buczku 

 

  

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 
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Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 

 
 

  

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 
 
 
 

  

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 
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LOKALNE POTRAWY 
 
� KUTOLE Z KWASEM 

Składniki: mąka żytnia, woda, ewentualnie sok z kapusty 
gotowany z grzybami suszonymi, słonina 

Mąkę żytnią z wodą należy połączyć w taki sposób, by powstała masa, która nie klei się do 
rąk. Kawałki ciasta kształtuje się w rękach i turla tak, by powstały kluski wielkości małego 
palca dłoni. Wrzuca się je na gotującą, osoloną wodę, gotuje 5�10 minut.  
Kluski można podawać z kwasem z kapusty gotowanym z grzybami suszonymi. Całość 
można okrasić słoniną. Jest to dobre danie postne. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
� ZUPA Z DYNI 

Składniki: dynia, mleko, woda, zacierki 
Kilka pasków dyni pokroić w drobną kostkę, po czym wrzucić je do gotującej wody. Gdy 
dynia jest już ugotowana, przetrzeć ją lub zmiksować, dodając odrobinę mleka. 
Zupę z dyni podaje się z zacierkami. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
Przystawki: 
� CHLEB MACZANY W OLEJU Z SIEMIENIA LNIANEGO 

Składniki: cebula, olej z siemienia lnianego, sól, chleb 
Surową cebulę pokroić, posypać solą, odstawić na około godzinę. Następnie połączyć ją  
z olejem z siemienia lnianego. Chleb przed spożyciem macza się w oleju. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
� KLUSKI Z MARCHWIĄ 

Składniki: 1 kg marchwi, 2,5 kg ziemniaków, cukier, 
cynamon, cukier wanilinowy, ewentualnie bułka tarta  
z masłem, słonina  

Około 1 kg marchwi zetrzeć na tarce i usmażyć na maśle z cynamonem, cukrem i cukrem 
wanilinowym. 1,5 kg ziemniaków zetrzeć na tarce i wycisnąć z nich krochmal przez tetrową 
pieluchę. Ugotować 1 kg ziemniaków i przecisnąć je przez praskę. Wyrobić ciasto  
z ziemniaków surowych i ugotowanych, po czym dodać wyciśnięty wcześniej krochmal  
z surowych ziemniaków. Kluski nadziewać marchwią i gotować w osolonej wodzie. 
Danie można podawać polane bułką tartą z masłem lub wysmażoną słoniną. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 
 

GASTRONOMIA 
� Bar PRZYSTAŃ II � Adam Tomczak, ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek, tel. 43 677 40 15 

e-mail: barprzystan@onet.pl 
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� Bar IGREK � Agnieszka Grzegorczyk, ul. Główna 63a, 98-113 Buczek, tel. 43 677 45 10 
 e-mail: barigrek@onet.pl  
� Bar �Kaprys� w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku �Centrum� � Grażyna Koszyk 
 Petronelów, 98-113 Buczek, tel. 602 646 235 
 
 
 
 

GMINA DŁUTÓW 
 
� KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Na terenie Gminy Dłutów działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich Dłutów, Dąbrowa, Huta 
Dłutowska, Leszczyny Duże, Tążewy, Redociny, Orzk, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, 
Mierzączka Duża, Piętków. Wszystkie działają �pod okiem� przewodniczącej Gminnego 
Koła Gospodyń. Panie zrzeszone w kołach spotykają się z okazji gminnych uroczystości oraz 
innych organizowanych przez siebie imprez. 

Źródło: Urząd Gminy Dłutów, Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 
GASTRONOMIA 
� Hotel Restauracja �Pod Dębami� Marcin Rybak 

Pawłówek 23, 95-081 Dłutów, tel. 42 214 09 93, e-mail: hotel@deby.pl, www.deby.pl 
 
 
 

GMINA DOBROŃ 
 

� KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBROŃ działają w: 
Dobroniu, Chechle, Orpelowie, Mogilnie Małym, Mogilnie Dużym, Róży, Markówce  
i Wymysłowie Francuskim. 
Najstarszym jest KGW w Dobroniu. Główna działalność  KGW opiera się na współpracy  
z innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy oraz ze społecznością lokalną. Panie 
współorganizują wiele uroczystości: powiatowych, gminnych, parafialnych. Biorą również 
udział w imprezach odbywających się poza gminą. Przykładem jest udział w �Smakach Ziemi 
Łódzkiej� � imprezie, podczas której prezentują się koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi 
oraz zespoły folklorystyczne z całego województwa. 

W 2013 r. w IV edycji Warsztatów �Smaki Ziemi Łódzkiej� sukces odniosły Panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym, zdobywając I miejsce w konkursie 
�Smaczne Łódzkie�, podczas którego serwowały kurczaka faszerowanego na słodko  
z borówką leśną. Oprócz walorów smakowych zachwyt komisji konkursowej wzbudził 
efektowny sposób podania potrawy, a zwłaszcza żywe kwiaty zdobiące serwetki. 

Źródło: Urząd Gminy Dobroń, Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 
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LOKALNE POTRAWY 
 
� KURCZAK FASZEROWANY NA SŁODKO Z BORÓWKĄ LEŚNĄ 

Składniki: Kurczak z własnego gospodarstwa 
(ok. 2kg), mięso mielone wieprzowo-wołowe 
(ok. 0,8 kg), 1 bułka, 4 jajka, 10 dkg rodzynek, 
sól, pieprz, posiekana natka pietruszki 

Umyć kurczaka, wyjąć kości, natrzeć przyprawami, pozostawić w chłodnym miejscu na  
5 godzin. Mięso połączyć z przyprawami, dodać jajka, namoczoną w mleku bułkę, natkę 
pietruszki i rodzynki. Wszystko dobrze wyrobić. Nafaszerować kurczaka, zszyć, włożyć  
w rękaw do pieczenia. Piec ok. 1,5 godziny. 

Borówka zbierana jest z okolicznych lasów przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
przesmażona i pasteryzowana w słoiczkach. Kurczaka po upieczeniu i wystudzeniu kroimy 
na porcje, podajemy z borówką. 

Źródło: Urząd Gminy Dobroń 

 
 

  
Kurczak faszerowany na słodko z borówką leśną 

Źródło: LGD �Dolina rzeki Grabi� 
 
 

GASTRONOMIA 
� Restauracja Hotel Kolumna Park, ul. Hotelowa 1, Przygoń, 95-082 Dobroń  

 tel. 43 677 27 27, fax 43 671 12 91, e-mail: recepcja@kolumnapark.pl, 
www.kolumnapark.pl 

� Pizzeria �DOMINIKANA� Dawid Kołodziejski 
 ul. Pabianicka 2, 95-082 Dobroń, tel. 505 009 105 
� �Ogródek piwny� Jolanta Radgowska 
 Talar 6, 95-082 Dobroń, tel. 660 007 777 
� �Ibis Bar� Krzysztof Kluch, Mała Gastronomia w Dobroniu 
 ul. Sienkiewicza 1, 95-082 Dobroń, tel. 507 942 282 
� �Ogródek piwny� Piotr Wojtaszek 
 Mogilno Duże 40, 95-082 Dobroń, tel. 662 626 634 
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GMINA DRUŻBICE 
 
 
� GMINNE STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  
W DRUŻBICACH 
Siedziba Stowarzyszenia: Drużbice Kolonia 122 a, 97-403 Drużbice, tel. 44 631 15 93   
 
W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie poszczególnych wsi: Drużbice, Gręboszów, 
Hucisko, Kobyłki, Podstoła, Rawicz, Suchcice, Teresin, Wadlew, Kazimierzów, Zbijowa. 

Panie ze Stowarzyszenia kilka razy w roku organizują  imprezy, które na stałe wpisały 
się w gminny kalendarz wydarzeń. Uczestniczą też w imprezach organizowanych poza 
Gminą. KGW z Podstoła wystąpiło na imprezie �Smaki Ziemi Łódzkiej� z potrawą Kapusta  
z grochem �Babuni�. Jednym z celów działalności SKGW jest kultywowanie lokalnych 
zwyczajów i przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. To dzięki Paniom skupionym  
w Kołach Gospodyń Wiejskich tradycja drużbickiej gęsiny, podawanej  
w dniu 11 listopada, staje się elementem promocji Gminy.  

�Na Świętego Marcina najlepsza gęsina�, bo przecież gęś to herbowy ptak Gminy 
Drużbice. 

Gospodynie słyną z umiejętności przygotowywania tradycyjnych potraw. 
Źródło: Urząd Gminy Drużbice, Gmina Biblioteka Publiczna w Drużbicach 

 
 
 

LOKALNE POTRAWY 
 
� OGÓRKI KISZONE                                                                                                                                      

Składniki: 1 litr wody, łyżka soli, koper, 
chrzan, czosnek, liść dębu 

W glinianym garnku umieścić ogórki � tyle, aby woda mogła je zakryć. Dołożyć przyprawy  
i poczekać trzy dni na ukiszenie. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
� SMALEC Z JABŁUSZKIEM 

Składniki: 1 kg słoniny, 0,5 kg boczku, laska 
kiełbasy, 3 jabłka, przyprawy 

Słoninę pokroić w kostkę, wysmażyć. Pokrojoną w kostkę kiełbasę i pokrojony boczek 
wrzucić do słoniny i dusić. Jabłka utrzeć na tarce i dodać do smalcu. Całość dusić około 
godziny. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 
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� JABŁECZNIK 
Składniki: 1 kilogram obranych i pokrojonych 
jabłek, 3 szklanki mąki, kostka margaryny,  
4 jaja, 0,5 szklanki cukru, 1 płaska łyżeczka 
proszku do pieczenia 

Trzy żółtka i jedno całe jajo utrzeć mikserem. Dodać cukier. Mąkę z margaryną wyrobić na 
stolnicy. Dodać zmiksowane jaja, proszek do pieczenia, wyrobić. Ciasto podzielić na dwie 
części, na jedną rozwałkowaną na blasze część wyłożyć pokrojone jabłka i przykryć drugą 
częścią. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 

LOKALNE GOSPODARSTWA PASIECZNE 
 � GOSPODARSTWO PASIECZNE � Alicja i Jan Majda  
Kontakt:  Drużbice Kolonia 116a,  97-403  Drużbice,  tel. 44 6311520 
 
Oferują różne rodzaje miodów oraz nalewki miodowe.  
Nalewka miodowa Państwa Alicji i Jana Majdy została wysoko oceniona na  
V Świętokrzyskim Konkursie Nalewek Miodowych i Miodów Pitnych, którego 
organizatorem są związki pszczelarskie. 
 

   

Źródło: Alicja Mikułowska-Majda 

 

   

Źródło: Alicja Mikułowska-Majda 
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Źródło: Alicja Mikułowska-Majda 

 
Gospodarstwo Pasieczne położone jest w urokliwej okolicy nad samą Grabią w otoczeniu 
pięknych i zasobnych w grzyby lasów. Państwo A. i J. Majda biorą udział  
w przedświątecznych kiermaszach w Bełchatowie, oferując nie tylko miody, produkty 
pszczele i nalewki, ale również suszone i marynowane grzyby i suszone owoce. 

Źródło: Alicja Mikułowska-Majda 

 

 

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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 Źródło: Gospoda w Wadlewie 
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Źródło: Zajazd Guliwer 

 
 
 
 
GMINA ŁASK   
 
� STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH W KOPYŚCI 

ul. Kopyść 11a, 98-100 Kopyść 
 
Stowarzyszenie zajmuje się działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

Panie ze Stowarzyszenia chętnie uczestniczą w gminnych uroczystościach oraz 
imprezach odbywających się poza Gminą. Jedną z takich imprez o znaczącej randze są 
�Smaki Ziemi Łódzkiej� odbywające się od paru lat na rynku Łódzkiej Manufaktury.  

�Smaki Ziemi Łódzkiej� to impreza, której celem jest m.in. wyszukiwanie potraw 
regionalnych, mogących stać się kulinarną wizytówką regionu łódzkiego. 

Udział w niej bierze Lokalna Grupa Działania �Dolina rzeki Grabi� i towarzyszące jej 
Koła Gospodyń Wiejskich. Obecni są również twórcy ludowi, którzy oferują bogatą gamę 
rękodzieła, oraz lokalne zespoły muzyczne, śpiewacze, taneczne, kapele ludowe występujące 
w konkursie o statuetkę �Folk-Nuty�. Tradycyjnie już rozstrzygany jest konkurs na 
najsmaczniejsze potrawy pt. �Smaczne Łódzkie�, przygotowywane przez Panie z KGW.  

Jury ocenia walory smakowe potrawy, ale także sposób podania.   
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W roku 2012 w imprezie drugie miejsce zajęła kaczka � nadziewana podrobami  
z żurawiną i jabłkiem � przysmak pań ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści.  
W roku 2013 w tym samym konkursie udział brała potrawa �Królik w śmietanie  
z pampuszkami i buraczkami w glazurze�.  Prezesem SKW jest Pani Anna Skowron. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści 

 
 

� STOWARZYSZENIE KOBIET WSI WOLA BAŁUCKA I WOLA STRYJEWSKA                         
Wola Bałucka 18 lok. B, 98-100 Łask 
tel. 504 868 651 

 
Stowarzyszenie zajmuje się rozwojem lokalnym w wymiarze społecznym i ekonomicznym. 
Panie ze Stowarzyszenia biorą udział w gminnych uroczystościach oraz imprezach 
odbywających się poza Gminą. Przykładem są  �Smaki Ziemi Łódzkiej�  � impreza, podczas 
której Panie uczestniczyły w części warsztatowej, przygotowując i serwując smaczne 
regionalne dania. Były to m.in. prażuchy ziemniaczane ze skwarkami, zalewajka, żurek  
z białą kiełbasą. Każdorazowo Panie częstowały gości przygotowanymi pysznościami  
i dzieliły się posiadanymi umiejętnościami kulinarnymi. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani 
Dorota Rzeźniczak. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska 

 
 
� STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH WE WRZESZCZEWICACH 

Wrzeszczewice 5a, 98-100 Wrzeszczewice, 
tel. 783 992 978  

 
Panie chętnie uczestniczą w uroczystościach i gminnych imprezach. Biorą udział również  
w imprezie �Smaki Ziemi Łódzkiej�. W ostatniej edycji warsztatów w �STREFIE 
GOTOWANIA� można było podpatrzeć mistrzynie kuchni regionalnej oraz zgłębić tajniki 
przygotowania regionalnych potraw. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach 
przygotowało �Młodą kapustę z boczkiem�. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
 
 
� KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ORCHOWA 
Panie ze Stowarzyszenia chętnie współorganizują gminne uroczystości oraz biorą udział  
w imprezach odbywających się poza Gminą. Uczestniczą w kolejnych edycjach �Smaków 
Ziemi Łódzkiej�, racząc gości regionalnymi pysznościami. Serwowały już pieczonego 
kurczaka, roladę serową, pasztet oraz kotlety schabowe, a w tym roku zupę dyniową  
z zacierką, roladę z boczku i białej kiełbasy. Chętnie dzielą się z innymi swoimi 
umiejętnościami kulinarnymi. 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
Na terenie Gminy Łask działa też Koło Kobiet w Teodorach. 
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LOKALNE POTRAWY 
 
� KACZKA NADZIEWANA PODROBAMI Z ŻURAWINĄ I JABŁKIEM 

Składniki: kaczka, żołądki, wątróbka, boczek 
surowy, jajko, sól, pieprz, natka pietruszki, 
żurawina, jabłko 

Należy wytrybować kaczkę, natrzeć ją przyprawami. Żołądki, wątróbkę, boczek i pietruszkę 
mielimy. Dodajemy jajko i przyprawy. Wyrabiamy farsz, którym wypełniamy kaczkę. Zszywamy 
kaczkę. Pieczemy 1,5 godz. 

Źródło: Pani Anna Skowron � Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści 
 
 

 

Kaczka nadziewana podrobami z żurawiną i jabłkiem 
Źródło: Pani Anna Skowron � Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści 

 
 
 
 

� KRÓLIK W ŚMIETANIE Z PAMPUSZKAMI I BURACZKAMI W GLAZURZE  
Składniki: królik, przyprawy, sól, pieprz, liść 
laurowy, ziele angielskie, białe wino, 
śmietana, buraczki, cukier, miód, mąka, 
drożdże, jajka, mleko i masło 

Królika nacieramy przyprawami, wstawiamy na 2 godziny do lodówki, po wyjęciu z lodówki 
obsmażamy go z obu stron na złoty kolor, a następnie podlewamy białym winem i dusimy do 
miękkości. 
Gdy królik jest miękki, dodajemy śmietanę 30% i całość dusimy 5 minut. 
Po usmażeniu całego królika posypujemy pieprzem. 
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Buraczki kroimy w drobną kostkę, gotujemy do miękkości, dodając cukier, miód, może też 
być żurawina. Pampuszki /kluski na parze/ robione według tradycyjnych receptur gotujemy 
na parze. 
Królika oraz pampuszki polewamy sosem śmietanowym i dekorujemy koperkiem. 

Źródło: Pani Anna Skowron � Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści 

 
 

 

Królik w śmietanie z pampuszkami i buraczkami w glazurze 
Źródło: Pani Anna Skowron � Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Kopyści 

 

 
 
 
� ŻUREK Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ 

Składniki: woda � 4 litry, żur zakwas żytni � 
0,5 litra, kiełbasa biała surowa � 0,5 kg, jajka 
� 5 szt., boczek wędzony � 300 g, śmietana 
18%, wegeta, cebula przypalona, kostki 
rosołowe, liść laurowy, majeranek, czosnek, 
pieprz, sól 

Na wodzie gotujemy wywar rosołowy z liściem laurowym, czosnkiem, przypalonymi na 
patelni lub na blasze cebulami, dodajemy pozostałe przyprawy wedle uznania. Na patelni 
przesmażamy wędzony boczek pokrojony w kostkę i dorzucamy do wywaru. 
Białą kiełbasę wyjmujemy z osłonki do miski, mieszamy i formujemy z niej niewielkie 
kuleczki, maczając przy tym dłonie w miseczce z wodą. 
Wrzucamy kuleczki do wywaru i dodajemy żur i majeranek. Żurek należy zagotować  
i podawać z jajeczkiem... Smacznego :) 

Źródło: Pani Dorota Rzeźniczak � Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska 
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GASTRONOMIA 
� Hotel GRAF 

 ul. Piotrkowska 10, 98-100 Łask-Kolumna 

 tel./fax 43 675 42 22, tel. 509 794 704, e-mail: biuro@hotelgraf.pl, www.hotelgraf.pl 

� Zajazd JAMBOŁ Restauracja � Kawiarnia 

 ul. Armii Ludowej 46, 98-100 Łask 

 tel. 43 675 43 88, e-mail: zajazd@jambol.pl, www.jambol.pl 

� Zajazd � Bar ZACHĘTA � usługi hotelarskie 

 Rokitnica 3, 98-100 Łask, tel. 43 676 12 49 

� Motel � Restauracja �KOMINEK� 

 ul. Borowikowa 4, 98-100 Łask 

 tel. 43 675 24 49, tel. 605 635 111 

 e-mail: info@motelkominek.pl, www.motelkominek.pl 

� Hotel Przygoń 

 ul. Iglasta 8 (wjazd od ul. Armii Ludowej 28), 98-100 Łask-Kolumna 

 tel./fax 43 675 63 60, tel. 889 282 980 

� Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe �Dzikie Wino� 

 ul. Hallera 49, 98-100 Wiewiórczyn koło Łasku 

 tel. 43 676 20 20, tel. 501 580 330, fax 43 676 20 31 

 e-mail: info@dzikiewino.com.pl, www.dzikie-wino.com.pl   

 

 

� Restauracja � Pizzeria RETRO 

 ul. Polna 21, 98-100 Łask 

 tel. 43 675 90 28, tel. 509 204 430  

 Poleca kuchnię polską i włoską. 

 Godziny otwarcia: pon.-czw., niedz. 11.00�22.00, pt.-sob. 11.00�23.00 

  www.retrocafe.com.pl    

� Restauracja Oaza i Bar Rabarbar 

 ul. Narutowicza 3, 98-100 Łask  

 tel. 43 675 20 38 
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Źródło: Bar Chata Wiejska 

 

 

Źródło: Yellow Port Łask 
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Źródło: Pizzeria �Hyyper� 

 
� Bar Cezar 
 ul. Górna 1A, 98-100 Łask 
 tel. 43 675 20 49, 515 235 899, e-mail: barcezar@interia.pl 
� Pizzeria Wenecja 
 ul. 9 Maja 45, 98-100 Łask 
 tel. 43 675 80 27 
� Jadłodajnia Tradycyjna   
 ul. Polna 3, 98-100 Łask 
 tel. 43 652 13 90 
� Restauracja Kameralna  
 ul. Podleśna 1, 98-100 Łask 
 tel. 603 630 348, 600 273 058  
 www.kameralnalask.pl, e-mail: kameralnalask@gmail.com 
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GMINA SĘDZIEJOWICE 
 
� KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GRABNO-ZAMOŚĆ istnieje od lat powojennych. 
Obecnie Panie chętnie włączają się w organizację gminnych i parafialnych uroczystości. 
Uczestniczą też w lokalnych imprezach czego dowodem jest obecność Pań z KG w Grabnie  
w imprezie �Odjazdowy Bibliotekarz�, czy projekcie pn. �Pociągiem przez Łódzkie� 

Źródło: Urząd Gminy w Sędziejowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach,  
Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 

 GASTRONOMIA 
� Jan Gawryszuk, Siedlce 102, 98-160 Sędziejowice 
� Dariusz Urbaniak, Grabica 5, 98-160 Sędziejowice 
� Dorota Płóciennik, Grabno 3, 98-160 Sędziejowice 
 
 
LOKALNE GOSPODARSTWA PASIECZNE 
� GOSPODARSTWO PASIECZNE � �Pasieka z Tradycjami� Ewa i Tomasz Trzuskowscy.   
Kontakt: Sędziejowice Kol. 25,   98-160 Sędziejowice,  tel. 693 836 595,  43 6771859 
e-mail: pasiekatomaszt@wp.pl 
 
Państwo Trzuskowscy nieprzerwanie od 1920 roku, prowadzą rodzinne, pokoleniowe 
gospodarstwo pasieczne i od wielu lat stawiają na jakość. 
Produkty gospodarstwa pasiecznego pozyskiwane są z dziewiczych terenów dorzecza rzek: 
Warty, Grabi i Widawki. Prowadzą również warsztaty edukacyjne dla szkół. Oferują szeroki 
asortyment produktów pszczelich:  miody odmianowe, pyłek kwiatowy, propolis, pierzga, 
matki pszczele, pakiety oraz odkłady. Stałym klientom gospodarstwo oferuje atrakcyjne 
rabaty. 

Źródło: Tomasz Trzuskowski 

 

  
Źródło: Tomasz Trzuskowski 
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Źródło: Tomasz Trzuskowski 
 
 

   

Źródło: Tomasz Trzuskowski 

 
 
� GOSPODARSTWO PASIECZNE � Zbigniew Kostrzewa 
Kontakt:  Kustrzyce 1,   98-160 Sędziejowice,  tel. 0723 931 428 
Oferuje szeroki wybór miodów odmianowych i produkty pszczele m.in.: propolis, pyłek 
kwiatowy, świece z wosku pszczelego. 
Kustrzyce znajdują się w czystej ekologicznie i malowniczej okolicy położonej nad rzeką 
Grabią. 

                 Źródło: Zbigniew  Kostrzewa 

  

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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Gospodarstwo Pasieczne � Zbigniew Kostrzewa 
Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 

 

GMINA WIDAWA 
 

� KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKIEJ WSI 
KGW w Wielkiej Wsi powstało w 1936 roku. Na przestrzeni lat Panie podejmowały wiele 
inicjatyw, mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także 
pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym � gospodyniom wiejskim. Szczególnie  
w pierwszych latach działalności koła, biorąc pod uwagę ówczesne warunki życia, pomoc ta 
była istotna. 

Ważnym elementem działalności Koła Gospodyń Wiejskich było organizowanie szkoleń 
i kursów, które kształciły i wypełniały kobietom wolny czas. Były to m.in. kursy gotowania, 
wypieków czy robótek ręcznych. Organizowano konkursy, zabawy i loterie oraz świadczono 
pomoc ludziom jej potrzebującym. Panie uczestniczyły także w różnego rodzaju imprezach, 
wystawach, targach czy prezentacjach. 

Dziś Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi nadal skupia Panie w różnym wieku, 
ale młode duchem, aktywne i twórcze. Panie prowadzą aktywną działalność nie tylko na 
rzecz mieszkańców Wielkiej Wsi, ale również reprezentują wioskę na tle Gminy i Powiatu, 
a także chętnie uczestniczą w życiu swojej parafii. 

Źródło: Urząd Gminy w Widawie, Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 GASTRONOMIA 
� Bar �U Zbyszka�, Kolonia Zawady 16, 98-170 Widawa 
� Mini Bar Iwona Zamorska, Nowy Rynek 21, 98-170 Widawa 
� Hotel-Restauracja Grodzisko, Wola Kleszczowa, 98-170 Widawa 
 tel. 601 249 377, www.grodzisko-wesela.pl 
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LOKALNE GOSPODARSTWA PASIECZNE 
� SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO PASIECZNE � Stanisław Trzuskowski. 
Kontakt: 98-180 Widawa, Świerczów 32,   tel. 43 6721395,  663 386 857 
Oferuje szeroki asortyment miodów w tym miód z jeżówki purpurowej. 
 
 

   

Źródło: Stanisław Trzuskowski 

 

       

                                    Źródło: Stanisław Trzuskowski 
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GMINA WODZIERADY 
 
� STOWARZYSZENIE KLUB KOBIET �KWIATKOWIANKI�   

Łaska 39, 98-105 Kwiatkowice 
Panie ze Stowarzyszenia bardzo chętnie włączają się w organizację różnych gminnych 
uroczystości np. brały udział w imprezie �Łódzkie czyta� podczas festynu w Kwiatkowicach. 
Uczestniczyły też w imprezach organizowanych poza Gminą, np. na IV edycji �Smaków 
Ziemi Łódzkiej� na stoisku LGD �Dolina rzeki Grabi� serwowały rozmaite ciasta, naleśniki, 
mięsa oraz tradycyjny chleb ze smalcem.  

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach, LGD � Dolina rzeki Grabi  

 
 
� STOWARZYSZENIE �ŚWIETLICA WIEJSKA� W LEŚNICY 

Leśnica 38,  98-105 Wodzierady 
Działalność Stowarzyszenia znana jest mieszkańcom Gminy. Organizuje ono każdego roku 
m.in. wieczór karnawałowy, zakończenie karnawału �Pączek� i inne spotkania. Organizowała 
też gminną uroczystość �Dożynki Leśnica 2011�. �Świetlica Wiejska� bywa też 
współorganizatorem innych gminnych uroczystości. W organizowanych przez siebie 
imprezach często odwołuje się do tradycji miejscowości i Gminy Wodzierady. 

Źródło: Urząd Gminy w Wodzieradach, Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości 

 
 
� STOWARZYSZENIE �ROZWÓJ NA RZECZ DOBKOWA� W DOBKOWIE 

98-105 Dobków 4, tel. 43 677 32 24 
 
Na terenie Gminy działa też Koło Gospodyń Wiejskich w Dobruchowie. 
 
 
 GASTRONOMIA 
� Pałac Piorunów HOTEL & SPA, Piorunów 25, 98-105 Kwiatkowice 
 tel. 43 676 34 40, fax 43 676 34 41 
 e-mail: biuro@palac-piorunow.pl, www.palac-piorunow.pl 
� Bar gastronomiczny Janusz Moszumański �Pod Dębami�  
 ul. Lutomierska 5, 98-105 Kwiatkowice Las, tel. 43 677 35 11 
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Źródło: Łowisko �Amur� 
 
 

  

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
 

  

Źródło: Wydawnictwo Tekst 
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Łowisko �Amur� 
Źródło: Wydawnictwo Tekst 

 
 
GMINA ZELÓW 
 
� STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH KURÓWEK-KURÓW 

Kurówek 37, 97-425 Zelów 
 
Celem działania koła jest m.in. obrona praw, reprezentowanie interesów kobiet, działanie na 
rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi Kurówek oraz Kurów i ich 
rodzin, prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej  
i oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi, 
wymiany kulturalnej, wiedzy regionalnej, dbałość o ludową kulturę, rozwój artystyczny ruchu 
amatorskiego. Panie często występują podczas uroczystości gminnych, również reprezentują 
Gminę na imprezach w innych miejscowościach, posiadają własne ludowe stroje. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 

 
� STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH POŻDŻENICE 

Pożdżenice 140, 97-425 Zelów 
Głównym celem działania Stowarzyszenia jest m.in. wzbogacanie i rozwijanie umiejętności 
kulinarnych, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa wśród mieszkańców 
wsi, wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych oraz działalność integrująca 
wszystkich mieszkańców. 

Źródło: Urząd Miejski w Zelowie 
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 LOKALNE POTRAWY 
 
Tradycje związane z kulturą czeską są nadal obecne w życiu Gminy, stąd i przepisy na 
staroczeskie dania są znane wielu mieszkańcom. Oto przykłady niektórych: 
 
� STAROCZESKIE CIASTO Z MARCHWIĄ 

Składniki: 0,5 kg mąki, 1 szkl. mleka, 3 dag 
drożdży, 3 żółtka, 1 białko, 2�3 łyżki masła,  
8 łyżek cukru, sól  
Nadzienie: 0,5 kg marchwi, 3 łyżki masła,  
1 łyżka miodu, 2 łyżki startego piernika,  
2 łyżki soku cytrynowego 

Składniki dobrze wymieszać. Drożdże rozetrzeć z 3 łyżkami ciepłego mleka, 2 łyżkami cukru, 
3 łyżkami mąki, pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Marchew umyć, obrać, utrzeć 
na tarce, poddusić z masłem, łyżką miodu i sokiem cytrynowym. Na koniec dodać starty 
piernik, zagotować, a następnie wystudzić. Ciasto rozwałkować na placek, ułożyć na środku 
marchew, zwinąć i zlepić. Formę wysmarować tłuszczem, ułożyć na niej ciasto posmarowane 
białkiem. Powierzchnię ciasta ponacinać ukośnie, aby marchew była widoczna. Piec na złoty 
kolor w nagrzanym piekarniku. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 
 

� ZUPA MLECZNA �BAWEŁNIANKA� 
Składniki: 2,5 szkl. mleka, 1 l wody, 3 jaja,  
1 szkl. mąki krupczatki, sól, natka pietruszki 

Z jaj, 6 łyżek mleka i mąki wyrobić ciasto, które powinno być ciągliwe. W garnku zagotować 
wodę z resztą mleka i na wrzątek wlewać ciasto przez widelec. Zupę posolić, zagotować  
i posypać posiekaną natką pietruszki. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 

 
 
� KNEDLE Z BUŁKI TARTEJ Z WOŁOWYM SZPIKIEM 

Składniki: 30 dag tartej bułki, 5 dag szpiku 
wołowego,  
2 jajka, 5 dag masła, 1 szklanka mleka, gałka 
muszkatałowa, natka pietruszki, sól 

W misce rozetrzeć masło i szpik wołowy z solą i jajkami, dosypać trochę bułki tartej  
i wszystko dobrze wymieszać. Wsypać resztę bułki tartej, mieszać, dolewając ciepłe mleko, 
dodać gałkę muszkatałową i posiekaną natkę pietruszki. Przykryć ściereczką i zostawić na  
20 minut. Formować z masy, omączonymi rękoma, knedle średniej wielkości. Gotować  
25 minut, wkładając je do wrzącej, osolonej wody. 

Źródło: Folder �Dolina rzeki Grabi � rzeka możliwości� 
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LOKALNE GOSPODARSTWA PASIECZNE 
� GOSPODARSTWO PASIECZNE � Paweł Majchrzak. 
Oferuje szeroki asortyment miodów oraz kit pszczeli i pyłek kwiatowy.  
Kontakt: Mauryców 68, 97-425 Zelów,  tel. 603 890 368 
 

  

Źródło: Wydawnictwo Tekst                                                                     Źródło: Paweł Majchrzak     
 
 
 

   
Źródło: Paweł Majchrzak 

 
 

 

   
Źródło: Paweł Majchrzak 

 
 
 GASTRONOMIA 
� Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy �Przy Patykach� 
 Kolonia Łobudzice 18 C, 97-425 Zelów 
 tel. 512 335 991, 506 512 758, 600 251 572  
 biuro@sala-konferencyjna.com.pl, www.przypatykach.pl      
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� Restauracja Lafayette 
 ul. Nowy Rynek 14, 97-425 Zelów 
 tel. 44 634 12 67, e-mail: restauracjalafayette@poczta.fm, www.restauracjalafayette.pl 
� Pizzeria Fenix 
 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 18   
 tel. 44 633 81 88 
 
 
PRODUKTY REGIONALNE MADE IN GRABIA 
 
� NALEWKA Z TRUSKAWEK  
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, chcąc kultywować tradycje kulinarne 
swojej wsi i okolic, bierze czynny udział m.in. w Wojewódzkim Święcie Truskawki, 
konkursach na dania regionalne, targach Natura Food i konkursie �Tygiel Smaków� oraz 
innych imprezach, prezentując swój sztandarowy napój � nalewkę z truskawek. 
 
 

 

Źródło: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie 

 
 
Na nalewkę truskawkową Stowarzyszenie otrzymało certyfikat przyznany przez Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywienia  
w Łodzi oraz nagrodę Marszałka  Województwa  Łódzkiego �Tygielek Smaków�.  
Z kolei  Redakcja portalu potrawyregionalne.pl nagrodziła Stowarzyszenie 
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Gospodyń  Wiejskich w Bachorzynie specjalnym wyróżnieniem �Diablik 
Potraw  Regionalnych  � za kuszenie nalewką truskawkową�. 12 listopada 2012 roku 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi wniosek o wpis nalewki truskawkowej na listę produktów tradycyjnych. 

Stowarzyszenie musiało udokumentować co najmniej 25-letnią tradycję, pochodzenie 
oraz historię produktu. Wniosek  pozytywnie zaakceptowany przez władze Urzędu 
Marszałkowskiego, a następnie  podpisany przez Marszałka Województwa Łódzkiego został 
przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 17 kwietnia 2013 roku 
nalewka truskawkowa z Bachorzyna została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzyskanie wpisu jest wielkim 
sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie. Jest to pierwszy i jedyny 
produkt w Gminie Buczek zamieszczony na tej Liście.  

Źródło: Urząd Miejski w Buczku 

 
 

• �PRAWDZIWY CHLEB� Z MIEJSCOWOŚCI  STOCZKI-PORĄBKI W GMINIE DŁUTÓW 
Tradycyjny chleb wiejski na zakwasie produkowany jest przez �Prawdziwy Chleb� ze 
Stoczek.  Porąbków w Gminie Dłutów. Firma oferuje szeroki asortyment pieczywa oraz 
sery z mleka krowiego.  
 
 

   

Źródło: www.chleb.strefa.pl 

 
Historia wypieku chleba w rodzinie sięga roku 1903. Receptura i sposób wypieku nie 
zmieniony od 100 lat daje doskonałą jakość chleba. 
Chleb żytni z mlekiem w roku 2010 został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

P.P.U.H. Agnieszka Gajda-Sokołowska 
Stoczki-Porąbki 4, tel. 44 634 04 56 
www.chleb.strefa.pl. 

Źródło: www.chleb.strefa.pl 
 
 
 

� PIWO KOREB 
Żywe Łaskie (jak jest nazywane piwo Koreb) z browaru Koreb w Łasku jest piwem 
regionalnym. Browar powstał w 2005 roku na bazie istniejącej od 1989 roku rozlewni piwa 
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Piwomar. Zakład bazuje na własnym ujęciu wody. Produkuje piwa butelkowane i beczkowe 
przede wszystkim na rynek lokalny województwa łódzkiego. 
Z dniem 25.09.2008 r. Piwo Łaskie zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oznacza to, że jest ono traktowane jako kulinarne 
dziedzictwo narodowe. W 2008 r. na Międzynarodowych Targach Zdrowej Żywności Natura 
Food smak i walory piwa herbowego nagrodzono Złotym Tygielkiem.  

Łaski Browar jest także laureatem VII edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza 
Województwa Łódzkiego na rok 2010, zwyciężając w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. 

W lutym 2010 roku Koreb otrzymał Certyfikat Najwyższej Jakości przyznany przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. 

Decyzją komisji konkursowej z dnia 19 kwietnia 2013 r. Koreb otrzymał wyróżnienie  
w konkursie Najlepszy Produkt Regionalny, organizowanym w ramach II Targów 

Produktów Regionalnych � Regionalia 2013. 
Browar produkuje 3 rodzaje piwa typu lager: Koreb Łaskie, Koreb Mocne i Koreb Żywe, 

piwo ciemne Koreb Herbowe i piwo aromatyzowane Koreb Miodowe. 
98-100 Łask, ul. Żeromskiego 72, tel. 43 675 21 82 
e-mail: koreb@vp.pl, www.koreb.pl   

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 
 
 
 

     
Źródło: Browar Koreb 
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Źródło: Browar Koreb 

 
 
 

 
� KWAS CHLEBOWY I SOK Z BURAKÓW 
Firma jest ukierunkowana na produkcję zdrowej żywności. Są to głównie naturalne napoje,  
z których sztandarowy produkt firmy stanowi naturalny kwas chlebowy. Firma EKO-
NATURA produkuje także sok z buraków kwaszonych. 
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Wytworzony kwas chlebowy wg klasycznej technologii został sprawdzony w Instytucie 
Technologii  
Fermentacji i Mikrobiologii. Napój otrzymał pozytywne świadectwo analizy w Centralnym 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych 
w Łodzi.  

Firma produkuje kwas chlebowy o smakach: tradycyjny, z dodatkiem chmielu, maliny, 
jeżyny, suszonych owoców, z miodem i cytryną.  

W 2009 r. firmie przyznano �Drzewko życia� na XXIX Targach �Bliżej zdrowia, bliżej 
natury� za produkty: naturalny kwas chlebowy oraz sok z buraka. 

Również w 2009 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przyznał �Dyplom uznania � 
dla firmy EKO-NATURA za kultywowanie dziedzictwa kulinarnego, aktywną działalność  
w przywracaniu naszej kulturze tradycyjnych smaków �Nasze kulinarne dziedzictwo � Smaki 
Regionów� podczas XIX Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej �ROL-SZANSA 
2010�. 

 
 

 

Źródło: PPUH EKO-NATURA 

 
W latach 2009, 2010, 2011 kolejno sok z buraka kwaszonego, kwas chlebowy z miodem 

i cytryną oraz kwas chlebowy tradycyjny wygrały �Tygielek smaków� w kolejnych edycjach 
wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych.  

Z dniem 02.06.2011 r. kwas chlebowy został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

PPUH EKO-NATURA Ryszard Oleszczak   
98-100 Łask, Kopyść 48 

tel. 43 675 11 98, tel. 609 330 660, 691 877 547 
e-mail: kwaschlebowy@interia.pl 

Źródło: Urząd Miejski w Łasku 

 


