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Ocalić od zapomnienia. Żuławskie sady przydomowe. 
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Ocalić od zapomnienia. Żuławskie sady przydomowe. 

Odkrywamy smaki Żuław! Konkurs kulinarny. 
 

Klub Nowodworski zaprosił mieszkańców powiatu Nowodworskiego do kulinarnej zabawy, której 

celem była promocja tradycyjnych odmian owoców rosnących na żuławach. 

W dniu 28 listopada 2015 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło 

się rozstrzygnięcie konkursu. 

Przypomnijmy, na czym polegał konkurs. 

Zadaniem mieszkańców było zebranie owoców (jabłka, gruszki, śliwy, morele, wiśnie, czereśnie, 

orzechy…) i wykonanie potrawy (ciasto, babeczki, mięso z dodatkiem owoców) lub przetwór 

owocowy (marynatę, sok, dżem, konfitura, cydr, piwo, nalewkę). Lista możliwości jest ogromna. Aby 

wziąć udział w konkursie należało przynieść przygotowaną potrawę oraz przynieś przepis i 

zaprezentować podczas finału konkursu.  Przy przygotowywaniu potraw pasjonaci żuławskich 

kulinariów historycznych mogli wykorzystać również przepisy mam, babć, prababek. Konkursowi 

towarzyszyły 2 żelazne zasady: 

1. Uczciwość uczestnika. Owoce muszą pochodzić z drzew, krzewów ze starych 

historycznych sadów lub ogrodów. 

2. Potrawy i przetwory muszą być przygotowana samodzielnie. 

Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sadowniczy- sekatory (mały, duży), 

maść do szczepień, podbierak do jabłek, drut do wiązania siatki i osłonek, piłka typu lisi ogon. 

Dodatkowe nagrody- albumy fotograficzne o żuławach ufundowała firma OPITZ. 

Lista potraw dostarczonych konkurs kulinarny: 

 

L.p. Nazwa potrawy  Autor/ka Uwagi 

1 Sałatka z brukwi Pomorskiej z 

Różanką berneńską 

Ewa Wasilewska Różanką berneńską to 

odmiana jabłoni. 

2 Cydr szybko na sposób angielski z 

Kronselskiej  

Monika Lackowska- Łącz Kronselskiej to 

odmiana jabłoni  

3 Galaretka z Papierówki z wanilią Monika Lackowska- Łącz  

4 Dynia duża z Różanką berneńską  Krystyna Mrozowska  

 

 

 

 

 



 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego- Klub Nowodworski. 

Przebieg konkursu 

 

Podczas konkursu kulinarnego uczestnicy, w godz. 10.00-13.00 autorzy potraw przeprowadzili 

degustację potraw. Każdy z uczestników otrzymał do dyspozycji punkty, (4 punkty, 3 punkty, 2 

punkty, 1 punkt), które mógł przyznać każdej z dostarczonych potraw. 

 

Na ocenę miały wpływ:  

• subiektywne doznania osoby degustującej 

• Uczciwość uczestnika. Owoce muszą pochodzić z drzew, krzewów ze starych historycznych 

sadów lub ogrodów. 

• Potrawy i przetwory muszą być przygotowana samodzielnie. 

W wyniku głosowania publiczności przyznano autorom oraz 

ich wspaniałym potrawą następujące miejsca na podium 

kulinarnym: 

Miejsce pierwsze: 

Sałatka z brukwi Pomorskiej Różanką berneńską (jabłko) 

Autorka przepisu: Ewa Wasilewska 

Miejsce drugie  

Galaretka z Papierówki z wanilią 

Autorka przepisu: Monika Lackowska- Łącz 

Miejsce trzecie 

Dynia duża z Różanką berneńską  

Autorka przepisu: Krystyna Mrozowska  

Miejsce czwarte:  

Cydr na szybko na sposób angielski z Kronselskiej  

Autorka przepisów: Monika Lackowska- Łącz  

 

Wszystkim wytwórcą potraw gratulujemy i zapraszamy do 

dalszych poszukiwań kulinarnych, dla których inspiracją 

będą historyczne smaki owoców z Żuławskich sadów 

przydomowych. 

Poniżej prezentujemy przepisy 

 

Sałatka z brukwi Pomorskiej Różanką berneńską (jabłko) 

Autorka: Ewa Wasilewska 

 

Składniki:  

• Jabłka 0,5 kg 

• Brukiew 0,5 kg 

• Majonez 2 łyżki 

• Jogurt 2 łyżki 

• cukier, sól, pieprz. 
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Jak przyrządzić potrawę?  

 

Brukiew obrać i pokroić na kawałki. Na sicie sparzyć wrzącą wodą. Brukiew gotujemy do miękkości z 

dodatkiem 1 łyżeczki cukru. Po ostudzeniu kroimy w małą kosteczkę jak na sałatkę. 

Jabłka obrać, usunąć gniazda i pokroić w kosteczkę. Mieszamy jabłka i brukiew dodajemy majonez i 

jogurt, przyprawy. 

 

Galaretka z Papierówki 

Autorka przepisu: Monika Lackowska- Łącz 

 

Składniki  

• 3 kg papierówek (Oliwki żółtej) 

• 2,5 kg cukru 

• Odrobina startej skórki z jednej cytryny  

• 3 laski wanilii  

 

Jak przyrządzić potrawę?  

 

Jabłka umyć, pokroić na ćwiartki, ze skórką, gniazdami nasiennymi i ogonkami wkładamy do 

wysokiego i dużego garnka. Zalewamy wodą, żeby je tylko przykryć. Doprowadzamy do wrzenia, 

zmniejszamy gaz i gotujemy ok. 45-60 minut. Wyłączamy, przykrywamy i zostawiamy na noc. 

Następnego dnia odsączamy ugotowane jabłka przez gazę. Odważamy powstały sok i dajemy tyle 

cukru ile waży sok. Zagotowujemy na średnim palniku, dodajemy starte laski wanilii wraz z 

ziarenkami i startą skórką cytryny. Gotujemy tak bez przykrycia ok. 2-3 godziny do momentu aż 

galaretka zacznie gęstnieć. Gorącą galaretkę przelać do słoików i zapasteryzować. 

 

Dynia duża z Różanką berneńską 

Autorka: Krystyna Mrozowska 

 

Składniki: 

• Dynia 1 kg 

• Jabłka 1 kg ( słodka odmiana np. Różanka berneńska) 

 

Jak przyrządzić potrawę?  

 

Jabłka obrać, usunąć gniazda. W garnku zagotować 1/2 szklanki wody i wrzucamy jabłka, gotujemy 

powoli pod przykryciem potem odkrywamy i odparowujemy. Z dynią postępujemy podobnie. 

Dynię i jabłka rozgniatamy tłuczkiem do ziemniaków. Mieszamy i wkładamy do słoików. 

Pasteryzujemy od zagotowania 15 min. Mus można jeść sam na chlebie lub do naleśników. 

Jest dodatkiem do ciasta naleśnikowego i smażymy żółte naleśniki. Posypujemy je cukrem lub nie. 
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Cydr na szybko na sposób angielski z kronselskiej 

Składniki  

• 5 kg Kronselskiej  

• 10 l wody 

• 1 kg cukru 

• 40 g imbiru 

 

Jak przyrządzić potrawę?  

 

Dojrzałe dorodne winno kwaskowe jabłka (w tym przypadki kronselska) umyć i pokroić wraz 

ze skórką i gniazdami nasiennym, lecz bez ogonków, na ćwiartki i mielimy lub zmiksować na 

miazgę. Wlewamy ja do dużego garnka kamiennego i dolewamy ok. 3 l zimnej wody, po czym 

odstawiamy naczynie przykryte gazą na 7 dni. W czasie fermentacji mieszamy miazgę rano i 

wieczorem. PO tym czasie przecedzamy płyn przez gazę, a resztę miazgi odciskamy, 

mieszając ją z cukrem, starą skórką z cytryny i sokiem wyciśniętym z tychże cytryn. Dodajemy 

mielony imbir. Całość dopełniamy wodą do 10 l i przelewamy do butli lekko zakorkowanej na 

24 h. Po tym czasie cydr, przesączamy, rozlewamy do butelek zamykamy zakrętką metalową. 

Napój możemy pić już po tygodniu, ale zdecydowanie lepszy będzie po kilku miesiącach. Z 

podanej ilości składników otrzymamy ok. 10 l cydru.  

 

Nasadzenia drzew historycznych odmian  
 

 

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było zasadzenie 30 drzew owocowych tradycyjnych 

odmian przy siedzibach instytucji publicznych oraz na gruntach osób prywatnych, które udostępniły 

teren i zadeklarowały, że będą prowadzić opiekę nad zasadzonymi drzewami oraz edukować 

zainteresowane osoby w zakresie historycznych odmian drzew owocowych. Materiał nasadzeni owy 

posiada paszport WIIORiN. Szkółka, z której pochodzą drzewa (Maciej Król, Sarnowo pow. 

Kwidzyński) jest kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa. Zasadzone drzewa posiadają paszporty. 

Miejsca nasadzeń drzew 

Legenda: (J) - Jabłoń (G) - Grusza 

1. Ostaszewo 

Miejsce udostępnione przez P. Monika Lackowską- Łącz 

Zasadzone zostały 2 drzewa. 

Posadzone odmiany:  

• Kronselska (J) 

• Klapsa (G) 
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2. Nowy Dwór Gdański 

Miejsce udostępnione przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.  

Zasadzonych zostało 17 drzew. 

• Klapsa x 2 szt. (G)  

• Dobra ludwika x 2 szt. (G) 

• Antonówka półtorafuntowa x 2 szt. (J)  

• Papierówka (J)  

• Cesarz Wilhelm x 2 szt. (J) 

• Kantówka gdańska x 2 szt.  

• Kronselska x 2 szt. (J) 

• Pomerschan k…. x 2 szt. (J) 

• Minister von Hammer…  x 2 sat (J) 

 

3. Orłowo 

Miejsce udostępnione przez P. Artura Wasielewskiego przy Domu mennonickim, 

w którym powstaje tradycyjny browar. 

Zasadzone zostały 4 drzewa. 

• Dobra ludwika (G) 

• Klapsa (G) 

• Antonówka półtorafuntowa (J) 

• Książęca (J) 

4. Nowy Dwór Gdański  

Miejsce udostępnione przez Żuławski Park Historyczny. 

Zasadzono 2 drzewa 

• Dobra ludwika (G) 

• Malinowa oberlandzka (J) 

5. Ostaszewo 

Teren udostępniony przez Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi 

Zasadzono 3 drzewa. 

• Dobra ludwika 

• Kosztela 

• Klapsa  

 

6.  Żelichowo, Cyganek 

Miejsce udostępnione przez P. Marka Opitza przy Domu mennonickim- Mały Holender. 

Zasadzono 2 drzewa. 

• Malinowa oberlandzka (J) 

• Dobra ludwika(G)  
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W 6 miejscach zasadzonych zostało 30 drzew.  

*Pomologia: (z łac. Pumom – owoc) – dział sadownictwa; nauka o budowie, pochodzeniu i pokrewieństwie, 

funkcjonowaniu oraz właściwościach uŜytkowych odmian drzew i krzewów owocowych.  

 

Kontakt: 

Dominik Sudoł 

 692 342 510  

sudomik@gmail.com  

Marek Opitz 

503 005 625 

 biuro@klubnowodworski.pl 

www.klubnowodworski.pl 

 


