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malopolanie gotuja

MIRUNA KOLA GOSPODYN WIEJSKICH Z KLIMONTOWA

Kolo Gospodyn Wiejskich
w Klimontowie powstalo w latach
50. XX wieku. Teraz liczy 20 pan.
którym przewodniczy Teresa
Stanek. Gospodynie zdobywaja
liczne nagrody w konkursach
kulinarnych.

WIGilIJNA RYBA W ZALEWIE

SKLADNIKI

~2 kg ryby miruny
~2litry wody
~l.S szklanki octu
~liscie laurowe

~ziele angielskie
~1/2 szklanki cukru
~szczypta soli
~3 duze cebule

~maka
~jajko bulka tarta
~tluszcz do smazenia

WYKONANIE

Rybe przyprawic wedlug uznania, panie
rowac w mace, jajku i bulce tartej i sma
zyc. Przygotowac zalewe z 2 litrów wody,
1,S szklanki octu, lisci laurowych, ziela
angielskiego, polowy szklanki cukru
i szczypty soli. Do goracej zalewy wrzu
cic 3 duze cebule pokrojone w plastry
(nie gotowac!). Zalewe wystudzic i zalac
nia ryby. Zostawic na noc.



Malopolska
WOJEWÓDZKI ZWIAZEK ROLNIKÓW
KÓLEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

31-011 KRAKÓW, PLAC SZCZEPANSKI 8
Tel. 12 422 51 37 Fax. 12 422 02 85

Emal: kolkarolnicze. krakow@interia.eu www.kolkarolnicze-krakow.pl

Kolo Gospody6 Wiejskich
w Klimontowie
Gmina Proszowice
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Wojewódzki Zwiazek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w
Krakowie niniejszym dziekuje za uczestniczenie w zorganizowanym przez
nas Konkursie "Prezentacja tradycyjnych potraw swiatecznych przez Kola
Gospodyn Wiejskich z województwa malopolskiego". Prezentacja zostala
zrealizowana w ramach programu "lVlaiopolska Nasz Region Nasza Szansa"
ogloszonego przez Samorzad Województwa Malopolskiego.

W prezentacji wziely udzial Kola Gospody6 Wiejskich z gmin: Gdów,
Niepolomice, Krzeszowice, Proszowice, Igolomia Wawrzenczyce, Trzyciaz,
Biskupice, Iwanowice, Wisniowa ..

Poszczególne Kola Gospody6 Wiejskich na swiatecznie udekorowanych

stolach przedstawily regionalne potrawy, napoje i wypieki, które podczas
degustacji zostaly ocenione przez Komisje Konkursowa oraz wszystkich
uczestników prezentacji.

Kola GoSPOdY{lWiejskich zostaly uhonorowane przez organizatorów

wyróznieniami w formie nagród pienieznych, rzeczowych oraz dyplomów.
W prezentacji uczestniczyly wladze wojewódzkie, instytucje i

organizacje wspólpracujace z rolnictwem oraz dzialacze KR i KGW.
Szczególowa informacja o imprezie wraz z fotorelacja zostala

zamieszczona na naszej stronie interneto~ej www.kolkarolnicze-krakow.pl
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