
                     „BULCZÓNKA PO MOJIMU” 

Eszcze jak żech był swobodny, a musiołech se sóm warzić, to żech se wymyśluł takóm polywke, kieróm każdy chłop bes 
baby se może lachko uwarzić.   A aji jak mo babe, to se jóm może uwarzić, jak sie s  nióm powadzi. Jo na tóm 

polywkym prawiym bulczónka, choć recepisów na bulczóne je kupa. Bulczónka to je polywka ze ziymioków, kiero musi se 
pómału bulkać, na małym łogniu. Na Cieszyńskij Ziymi sie prawiło na takowe jodło – ajntop, bo sie to jodało a nic wiyncyj 

na łobiod.  

Przi niedzieli a przi świyncie sie jadło polywke a drugi. Na każdo ludzie byli zarobióni, tóż gaździnki warziły wartko jodło, 
kiere miało być ajnfachowe, a chłopóm szmakować. Niży mocie recepis na bulczónke po mojimu, ale każdy se jóm może 

warzić jako sie mu uzdo. 

Narychtujcie: 

Garniec – sztyry litry; wodym – nejlepszy ze zdrzódła; knobloch; udko s kurczoka, abo jakisi inksze miynso, jaki kiery mo 
rod; trzi kostki na rosół; majyrónek, fynikiel, laurowy listek, pieprz w zorkach, sól; pore ziymioków; nugle; marekwia, 
pietruzieli.  

 

 Do garca wloć trzi litry wody. Minso pokroć, ziymioki, marekwie, pietruzieli też, a pote wciepać do garca s wodóm. Jak 
się woda zacznie warzić to ujónć gazu, a wciepać wszecko inksze co żeście narychtowali. Warzić pómału, polywka musi 
bulkać na małym łogniu. Garniec przikryć deklym, ros na jakisi czas pomiyszać warzechóm. Bulczónka je lepszo na drugi 

dziyń, jak się zoleży. Jak wychłódnie to jóm idzie wrazić do chłódka, baji do szpajski.   

 

 

                     

                                                      



 

„ WODNISTA ZUPA PO MOJEMU” 

Jeszcze jak byłem kawalerem, a musiałem sobie sam gotować, to wymyśliłem takie danie, które każdy facet bez kobiety 
może łatwo ugotować. A nawet jak ma kobietę to może to ugotować jak jest z nim. Ja na to danie mówię wodnista zupa, 

choć przepisów na tą zupę jest dużo. Wodnista zupa to danie z ziemniaków, które musi pomału się gotować na małym 
ogniu. Na Ziemi Cieszyńskiej to mówi się na takie jedzenie – danie jednogarnkowe bo się nic więcej na obiad nie jadło. 

Przy niedzieli i przy święcie jadło się jedno danie. Wszyscy ludzie byli zapracowani, dlatego gospodynie gotowały szybko 
jedzenie, które miało być zwykłe, ale mężczyznom smakować. Poniżej macie przepis na wodnistą zupę po mojemu, ale 

każdy może sobie ją przygotować jak chce. 

Przygotujcie: 

Garnek – 4 litry, wodę – najlepiej ze źródła, czosnek, udko z kurczaka, albo jakieś inne jak kto lubi, trzy kostki na rosół, 
majeranek, listek laurowy, pieprz w kulkach, sól, parę ziemniaków, makaron, marchewka, pietruszka.  

Do garnka wlać trzy litry wody. Mięso pokroić, ziemniaki, marchewkę, pietruszkę też, a potem wrzucić do garnka z wodą. 
Jak woda zacznie się gotować zmniejszyć gaz, i wrzucić wszystko pozostałe co przygotowaliśmy. Gotować pomału, zupa 

musi lekko bulgotać na małym ogniu. Garnek przykryć pokrywką, od czasu do czasu pomieszać łyżką. Zupa wodnista 
najlepsza jest na drugi dzień, jak się przeleży. Jak ostygnie to wkładamy ja do lodówki albo do spiżarki. 

  

 

 


