
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemniaki to najpopularniejsze 

warzywa w Polsce. 
 

Zawierają w swoim składzie skrobię (to ona daje nam energię i syci) 

oraz składniki poprawiające pracę naszego organizmu.  
 

Historia ziemniaka 
Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka 

południowa, dokładniej Peru. Do 

Europy zostały sprowadzone przez 

Krzysztofa Kolumba. I początkowo 

były sadzone jako roślina ozdobna. 

Dopiero okresy głodu doprowadziły do 

ich spopularyzowania. W Polsce był to okres I i II wojny światowej. Wcześniej w XIX 

wieku propagatorką ziemniaka Była Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka książek 

kucharskich i poradników. To ona wprowadzała nowe, proste przepisy do kuchni 

naszych babć. I to ona zaproponowała połączenie rosołu i ziemniaków ze schabowym 

oraz mizerią. Tymczasem w  Wielkiej Brytanii ziemniaki  stały się popularne w postaci 

smażonej, tak zwane chips and fish. Było to to danie podawane w knajpach portowych 

– szybkie, tanie i pożywne. Świeża smażona ryba i smażone frytki z surówką. 

Amerykańskie zakochali się w tym daniu i opracowali nowe wersje potraw, restauracje 

typu fast food zrobiły na bazie tego przepisu fortunę, zamieniając rybę na kurczaka.  

 



 

Wartość odżywcza ziemniaka 

Ziemniaki to niedocenione źródło witaminy C, są 

lekkostrawne i dostarczają nam energię (średnio 77 kcal 

w 100g). Mają właściwości zasadotwórcze, poprawiają 

równowagę kwasowo – zasadową. Składniki odżywcze 

ziemniaków:  

• skrobia dostarczająca  nam energii 

• białko budujące nasze mięśnie  

• witamina C wzmacniająca naszą odporność 

• potas regulujący gospodarką wodną organizmu.  

 

Gotowanie ziemniaka 
 

Jak gotować ziemniaki aby zachować jak najwięcej witaminy C? 
 

Gotując ziemniaki wkładamy je do wrzącej, osolonej wody i gotujemy pod 

przykryciem do uzyskania miękkości (czas gotowania to ok 25 – 30 minut).  

Inne sposoby przygotowania ziemniaków to: 

• Gotowanie tradycyjne w wodzie (od zimnej lub gorącej ) 

• Gotowanie w łupinach  

• Gotowanie na parze  

• Gotowanie pod wysokim ciśnieniem 

• Pieczenie w łupinach  

• Pieczenie pokrojonych ziemniaków  

• Smażenie ziemniaków 

 

 



 

Pamiętaj! Nigdy nie jedz zielonych ziemniaków! Nie chodzi 

tylko o małe zielone kulki, kiełkujących ziemniaków, ale 

o dojrzałe ziemniaki o zielonym miąższu. Zazielenienie 

powstaje gdy ziemniak zostaje odsłonięty i wystawiony na 

działanie promieni słonecznych (dlatego ziemniaki 

przechowujemy w piwnicach). Oznacza ono, że ziemniak 

zawiera solaninę – substancję toksyczną, mogącą wywołać 

zatrucie pokarmowe. 

  

 

 

Zupy: ziemniaczana, jarzynowe z dodatkiem ziemniaka.  

Ziemniaki gotowane i pieczone – dodatek do dań 

drugich: ziemniaki z wody, puree ziemniaczane.  

Potrawy z ciasta ziemniaczanego: kluski śląskie, 

kopytka, pyzy, kluski leniwe, pierogi leniwe. 

Dania drugie: zapiekanki z ziemniakami, babka 

ziemniaczana, placki ziemniaczane, warzywa pieczone 

z blachy, frytki. 

Sałatki: ziemniaczane ze śledziem i jabłkiem, jarzynowa. 

Potrawy z mąką ziemniaczaną: budynie, kisiel, zupy 

owocowe. 

 

 

 

 



Składniki:  

• ziemniaki – 1750g 

• mąka ziemniaczana – 380g 

• jajka – 2 szt.  

• sól do smaku  

• słonina do polania 

Sposób wykonania  

Ugotować ziemniaki, gorące przecisnąć przez praskę lub zemleć w maszynce. 

Ziemniaki wyłożyć na stolnicę, dodać mąkę ziemniaczaną, jaja zarobić nożem, 

wyrobić ciasto. Uformować w wałek i przygotować kluski. Gotować w osolonej 

wodzie około 10 minut. Podawać polane roztopioną słoniną.  

 

 

Składniki: 

• ziemniaki – 1000g 

• mąka pszenna – 260g  

• jajka – 1 szt.  

• sól do smaku  

• bułka  

• masło 

Sposób wykonania  

Ziemniaki umyć i ugotować w mundurkach. Obrać, przecisnąć przez praskę lub 

zemleć. Wyłożyć na stolnicę, dodać przesianą mąkę i jajo. Zarobić ciasto nożem, 

krótko wyrobić, tak aby przekrój ciasta był jednolity. Uformować wałek o średnicy 

2,5 – 3cm, lekko spłaszczyć, kroić nożem ukośne kawałki. Gotować partiami 

we wrzącej, osolonej wodzie, gotować 2 – 3 minuty (liczyć od wypłynięcia 

na powierzchnię) Podawać polane zrumienioną bułką z rozpuszczonym masłem.  

 

 



 

Składniki: 

• pęczek włoszczyzny (2 marchewki, pietruszka, kawałek selera) 

• 1udko kurczaka  

• 4 ziemniaki  

• 3 pory (biała część) 

• sól, pieprz, liść laurowy i ziele angielskie  

• 2 łyżki śmietany  

• garść chipsów z pora lub z ziemniaka  

 

Sposób przygotowania 

1) Warzywa (marchew, seler, por, pietruszka i ziemniaki) obrać, wypłukać i 

pokroić na drobne części, 

2) Udko umyć, 

3) Do garnka z zimną wodą wrzucić udko, pokrojone warzywa  

4) Dodać przyprawy  

5) Gotować przez ok 1 godzinę  

6) Przestudzić, wyjąć mięso i część pora  

7) Zmiksować zupę  

8) Przyprawić do smaku  

9) Rozlać do talerzy, do każdej porcji włożyć kawałek mięsa i kilka krążków 

pora ( lub chipsy ziemniaczane) 

10) Można dodać śmietanę  
 

 

Składniki: 

• 500g pieczarek  

•30g cebuli 1(sztuka) 

• 30g masło  

•  250 ml śmietanka 30% 

• sól, pieprz 

 



Sposób przygotowania 

 

1) Cebulę obrać i pokroić w kostkę, 

2) Pieczarki umyć i pokroić w paski,  

3) Na patelnie wlać olej i rozgrzać go,  

4)  Wrzucić pokrojoną cebulę i krótko podsmażyć,  

5) Dodać pieczarki i dusić do miękkości,  

6) Doprawić solą, pieprzem, 

7) Do uduszonych pieczarek dodać śmietankę 30% i podgrzewać do zgęstnięcia 

się sosu,  

8) Podawać jako dodatek na przykład do klusek śląskich. 

 

Składniki: 

• 2 dojrzałe banany  

• 1 cytryna  

• 30g (2 łyżki) mąki ziemniaczanej  

• 20g (2 łyżki) cukru 

• 2 szklanki wody  

• owoce do dekoracji  

 

Sposób przygotowania 

1) Do garnka wlewamy 2 szklanki wody, odlewamy 1/3 szklanki wody do 

miski 

2) Wyciskamy sok z 1 cytryny, 

3) Banany obieramy i kroimy w cienkie plastry, 

4) Pokrojone banany, sok z cytryny i cukier wrzucamy do wody i gotujemy ok 

5 minut 

5) Mąkę ziemniaczana mieszamy w 1/3 szklanki wody  

6) Do gotującego się wywaru dodajemy rozmieszana mąkę ziemniaczana 

7) Mieszamy i gotujemy wszystko ok 3 minut  

8) Rozlewamy do pucharków  

9) Dekorujemy owocami  

 

 



Składniki: 

• 1,5 kg ziemniaków 

• 50 dag pieczarek  

• 3 duże cebule  

• 3 – 4 jaja 

• 1 szklanka lekko kwaśnej śmietany   

• 3 – 4 łyżki bułki tartej  

• olej  

• sól, pieprz, majeranek   

 

Sposób przygotowania 

Ziemniaki obrać, połowę utrzeć na miazgę, a resztę na drobne wiórki. Wymieszać. 

Cebulę i pieczarki obrać, posiekać i powoli dusić na oleju pod przykryciem. Do 

ziemniaków wbić jaja, wsypać bułkę tartą, pieczarki i wymieszać. Przyprawić 

majerankiem, solą i pieprzem. Dużą formę posmarować tłuszczem i posypać bułką 

tartą. Piec ok. 75 minut w temperaturze 150oC. Gotową, gorącą babę polać śmietaną.  



Składniki: 

• 2 kg ziemniaków 

• 30 dag boczku wędzonego  

• 1 cebula  

• 3 ząbki czosnku 

• 3 jaja   

• sól, pieprz, majeranek   

• smalec do formy  

 

Sposób przygotowania 

Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Odlać trochę 

ziemniaczanego soku. Boczek pokroić na plastry i krótko podsmażyć, gorący dodać 

do startych ziemniaków, wymieszać. Wbić jaja, dodać startą cebulę i zmiażdżony 

czosnek, sól i pieprz. Wymieszać. Masę grubości 7 – 8cm wyłożyć do natłuszczonej 

formy  i piec w nagrzanym piekarniku około 90minut. Sprawdzać patyczkiem. 

Upieczoną babę pokroić w kwadraty i podawać z sosem śmietanowym. 



Składniki: 

• 400g ziemniaków do pieczenia 

• 4 żółtka  

• 120g cukru  

• 1 opakowanie cukru waniliowego 

• ½ cytryny 

• 100ml śmietany 

• 4 białka   

• sól,  

• 30g masła  

• 40g cukru  

 

Sposób przygotowania 

1) Ziemniaki obrać, ugotować, dobrze odparować, przecisnąć przez praskę. 

2) Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na pianę. 

3) Ciepłe, ale już nie gorące ziemniaki wymieszać z pianą z żółtkiem  

4) Na koniec dodać sok z wyciśniętej cytryny i szczypta soli.  

5) Dodać śmietanę, wymieszać.  

6) Z białek ubić sztywną pianę. 

7) Foremkę do puddingu wysmarować masłem, posypać cukrem.  

8) Delikatnie wymieszać pianę z masą ziemniaczaną, aby zachowała puszystość.  

9) Nałożyć ciasto do foremek.  

10) Głęboką blachę lub brytfankę napełnić wrzącą wodą, aby foremki były 

zanurzone do 2/3 wysokości.  

11) Wstawić na najwyższą półkę piekarnika i piec w temperaturze 180oC 

przez 20 – 30 minut, zależnie od wielkości foremek.  

 

 

 



Składniki: 

• 1 szklanka jogurtu naturalnego  

• 40 g chudego twarożku   

• sok z cytryny   

• tymianek  

• 10g kiełki mieszane  

• 0,5 pęczka natki pietruszki    

• sól, pieprz, tymianek, cukier do smaku   

 

Sposób przygotowania 

Chudy twarożek rozdrobnić widelcem, a następnie mieszamy z jogurtem, sokiem z 

cytryny. Doprawiamy do smaku i miksujemy na jednolitą masę. Dokładnie  opłukane 

osuszone kiełki mieszamy. Natkę drobno siekamy i posypujemy nim dip. 

 

Składniki: 

• 1 szklanka jogurtu naturalnego typu greckiego 

• ½ sztuki ogórka   

• 2 ząbki czosnku  

• 0,5 pęczka koperku 

• sól, pieprz, tymianek, cukier do smaku   

 

Sposób przygotowania 

Ogórki obierz i bardzo drobno posiekaj. 

Koperek wypłukać i pokroić. 

Bardzo drobno poszatkuj też ząbek czosnku. 

Do miski z jogurtem dodaj posiekany ząbek czosnku oraz drobno posiekane 

ogórki, koperek i większą szczyptę soli. Całość dobrze wymieszaj. 

 


