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Samodzielnie przygotowując przetwory mamy pewność co do ich składu 
w porównaniu z produktami sklepowymi, w których znajduje się wiele barwników,
zagęszczaczy, substancji słodzących, sztucznych aromatów czy konserwantów. 

W trosce o swoje zdrowie powinniśmy ograniczyć spożywanie tak przetworzonej
żywności. Przygotowując przetwory warto zaopatrzyć się w sprawdzone produkty,

najlepiej zakupione prosto od rolnika, bądź zerwane z własnego ogrodu. Aby
przetwory zachowały swoje największe walory należy je przygotowywać 

w sezonie na dany owoc, bądź warzywo jak najszybciej po ich zbiorze.

Dlaczego warto robić przetwory?



Kalendarz przetworów 

czereśnie
truskawki
sałata
kurki
agrest
koper
rabarbar

poziomki
buraki
koperek
szpinak
botwinka
młoda kapusta
szparagi

Czerwiec Lipiec

jeżyny
jagody
maliny
agrest
porzeczka
brzoskwinie
wiśnie

bakłażan
kalarepa
cukinia
ogórki
fasolka 

   szparagowa

Sierpień Wrzesień

pomidory
śliwki
jabłka
maliny
mirabelki

patisony
ogórki
grzyby

gruszki
aronia
jabłka
winogrono
papryka

grzyby

Październik Listopad

grzyby
dynie
kapusty

seler
pietruszka
marchew
buraki



Metody robienia przetworów

Pasteryzacja - poddawanie produktu
wysokiej temperaturze.

Kiszenie - naturalna fermentacja.

Marynowanie - konserwowanie 
przy użyciu octu. 

Nalewki - alkoholowe wyciągi z owoców, korzeni,
kwiatów i ziół, o mocy 50-60 procent alkoholu.

Suszenie - odparowanie wody na
słońcu lub w domowym piekarniku.

Mrożenie - poddawanie produktu
niskiej temperaturze w zamrażalniku



Jak długo można przechowywać przetwory?

Wszystkie domowe wyroby w słoikach powinno zużyć się w ciągu roku.
Zbyt długie przechowywanieprzetworów sprawia, że tracą one na
walorach smakowych, wyglądzie i wartościach zdrowotnych. Gdy 

po otwarciu przetworu zauważysz pleśń, wyczujesz dziwny zapach lub
posmak – nie zjadaj takiego wyrobu, nawet po usunięciu małej warstwy
pleśni. Toksyczne substancje produkowane przez grzyby mogły przejść 

do środka produktu!



Co i jak mrozić?
Mrożenie pozwala na zachowanie wartości odżywczych produktów, 

bez potrzeby stosowania konserwantów.
Owoce:

Miękkie owoce po rozmrożeniu stracą swój smak i kolor. Drobne owoce tj. jagody
najlepiej jest zamrozić na tacy. Kiedy zrobią się twarde, można przełożyć je do woreczka.

W ten sposób ich konsystencja będzie trwalsza.  

Z zebranych owoców możemy zamrozić maliny, truskawki, jeżyny, jagody, wiśnie,
winogrona, brzoskwinie, śliwki, agrest, porzeczki, jabłka, gruszki, poziomki i czereśnie.

Warzywa:
Niektóre warzywa warto poddać blanszowaniu (przepłukanie wrzątkiem, a  następnie

ostudzenie zimną wodą). Powoduje to znaczną utratę witaminy C, ale w zamian pozwoli na
zachowanie aromatu, koloru i smaku. Blanszowania wymagają groszek cukrowy, marchew,

pietruszka, kalafior, brokuł, seler i fasolka szparagowa. 
Z zebranych warzyw możemy zamrozić również szpinak, szparagi, grzyby, kukurydzę, bób,

paprykę (bez nasion), ugotowane buraki, brukselkę oraz rabarbar.

Zamrożone produkty należy spożyć do 6 miesięcy!



Sól 
Będzie odpowiednia do konserwowania 
przetworów warzywnych. Dodatek soli 

sprawia, że następuje kwaszenie i kiszenie warzyw.

Jak przedłużyć trwałość domowych przetworów?
Cukier 

Najlepiej utrwalić w nim owoce. 
Najwięcej cukru dodaje się do konfitur, 

nieco mniej do dżemów i marmolad.

Pasteryzacja
Poddanie słoików z przetworami wysokiej 

temperaturze to najprostszy sposób na wydłużenie
przydatności do spożycia.

Ocet
Grzyby czy warzywa zanurzone 
w occie nazywa się marynatami.

Pasteryzacja chroni przetwory przed szybkim psuciem. 
Proces ten polega na podgrzewaniu domowych przetworów w słoikach 

w wysokiej temperaturze. W ten sposób niszczymy znajdujące się w produktach
drobnoustroje lub enzymy, które przyczyniają się do psucia.



Przygotowanie:       truskawki obrać, opłukać

 i odsączyć. Owoce pokroić na kawałki,

wrzucić do dużego garnka, zasypać

cukrem i wymieszać. Zagotować, ciągle

mieszając. Pozostawić jeszcze na

średnim ogniu na 4 minuty. Następnie

przelać do słoików i zakręcić.

Dżem z truskawek

Składniki: 1 kg truskawek
1 kg cukru żelującego 1:1



Przygotowanie:                  do każdego słoika wrzucamy: 

2-3 ząbki czosnku, kawałek chrzanu 

i gałązkę kopru z łodygą. Umyte ogórki

układamy pionowo i ściśle w słoikach.

Następnie należy zalać je wrzątkiem

zalewy i zakręci z Gorące słoiki

przykrywamy kocem na 12 godzin, aby

zapewnić dobre zawekowanie. 

Kiszone ogórki

Składniki: ogórki, czosnek, koper, chrzan,   
                      sól do przetworów
Zalewa: zagotować odpowiednią do ilości              

                  słoików porcję wody (0,5l zalewy na 

                  1 litrowy słoik) . Wsypać sól (1 kopiasta          

                  łyżka na  1 litr wody).



Przygotowanie: pomidory bez skórki, pokroić na 
ćwiartki, usunąć szypułki i gniazda 

z nasionami. Przełożyć do garnka i gotować

przez 15 minut na dużym ogniu pod

przykryciem. W międzyczasie zamieszać.

Rozgotowane pomidory przetrzeć przez

sito i zagotować z solą i cukrem. Odparować

na dużym ogniu przez ok. 15 min. Gorący

przecier należy przelać do wyparzonych

słoików i zakręcić. Następnie

przeprowadzić proces pasteryzacji.

Przecier z pomidorów

Składniki: 4 kg pomidorów, 1 łyżka soli, 2 łyżki cukru

Wskazówka:            aby łatwiej obrać pomidory ze skórki,

należy włożyć je na kilkanaście sekund do

wrzątku. 



Przygotowanie:                 umyte, obrane i wyczyszczone 

z nasion jabłka kroimy w kostkę i kropimy

sokiem z cytryny. Następnie prażymy na

małym ogniu z dodatkiem wody pod

przykryciem. Kiedy woda zacznie wrzeć,

gotujemy jabłka jeszcze przez 10 minut.

Następnie podnosimy pokrywę 

i odparowujemy wodę przez ok. 5 minut.

Gdy całość zgęstnieje dodajemy kwasek

cytrynowy. Gotowy dżem przekładamy do

słoików i pasteryzujemy. 

Dżem z jabłek

Składniki: 2kg jabłek, 2/3 szklanki wody, 1 łyżka           

         soku z cytryny, 1 łyżeczka kwasku cytrynowego



Przygotowanie:                  do marynowania potrzebujemy młode,

małe grzybki, które czyścimy i myjemy. Wrzucamy

do garnka (maks. połowa wysokości) i zalewamy

wodą do wysokości 3/4 garnka. Grzyby gotujemy.

Po zagotowaniu wody dodajemy sól (1 płaska

łyżka stołowa na 2,5 kg surowych grzybów). 

W trakcie gotowania ściągamy pianę i gotujemy 

do momentu, w którym przestanie się ona pojawiać

(25-30 min.). Grzyby odcedzamy i pozostawiamy

do przestygnięcia. Cebulę kroimy w piórka. 

Do słoików o wielkości 350-400 ml wkładamy

grzyby, przekładając je cebulą do 2/3 wysokości

słoika. Do każdego słoiczka wkładamy po 1

ziarenku ziela angielskiego, 1 ziarenku pieprzu, 

i 1/2 listka laurowego. Następnie całość

zalewamy gorącą zalewą octową, zakręcamy 

słoik i przeprowadzamy proces pasteryzacji. 

Przygotowanie: świeżo zebrane grzyby 

          cebula(1 szt./1 kg grzybów)

Marynowane podgrzybki



Zalewa octowa do grzybków

Składniki:

3 szklanki wody

1 szklanka octu 

1 szklanka cukru

1 łyżka soli

Zalewa na 10 słoiczków

 o pojemności 350-400 ml

Wszystkie składniki łączmy i gotujemy 

w garnku doprowadzając do wrzenia.



Papryka konserwowa

Przygotowanie: 

Składniki: 1,5 kg papryki, cebula do 100g,15 g          

         czosnku, 5 listków laurowych, 10 ziaren ziela 

         angielskiego, 25 ziaren czarnego pieprzu, 

         ok. 1,5 łyżeczki ziaren gorczycy, 

         5 gałązek świeżego tymianku (można zamienić na koper)

500 ml dodaj 1/3 łyżeczki ziaren gorczycy, 

5 ziaren czarnego pieprzu, 2 ziarenka ziela

angielskiego, 1 listek laurowy, kilka piórek

cebuli, kilka plasterków czosnku i gałązkę

tymianku (można zamienić na szczyptę

suszonego). Paprykę dokładnie myjemy i kroimy

na odpowiednie dla siebie kawałki, usuwamy

gniazda nasienne i dodajemy do słoika,

wkładając jak najwięcej kawałków. Słoiki

zalewamy przestudzoną zalewą. Usuń

 powstałe bąbelki powietrza i dolej zalewy

zostawiając 1 cm wolnej przestrzeni od rantu.

Mocno zakręć słoiki. Poddaj słoiki pasteryzacji.

do każdego słoika o pojemności 



Zalewa do papryki konserwowej

Składniki:

1 litr wody 

400 ml octu spirytusowego 

200 g cukru

15 g soli kamiennej

Zalewa na 5 słoików 

 o pojemności 500 ml

Zagotowujemy 1 litr wody, a następnie dolewamy

ocet spirytusowy i wsypujemy 200 gram zwykłego

cukru i 15 gram soli kamiennej. tak przygotowaną

zalewę gotujemy przez 5 minut na małym ogniu.

Następnie odstawiamy do ostudzenia. 



Przygotowanie:  z dyni należy usunąć część

wewnętrzną oraz skórę. Następnie

kroimy ją na niewielkie kawałki (ok.

3x3cm). Wrzucamy do naczynia

żaroodpornego, przykrywamy 

i pieczemy 

ok. 1 godzinę w temperaturze 200°C.

Jeśli widelec lekko wchodzi w dynię,

pokrywę zdejmujemy i przez 10-15

minut dopiekamy. Po wystudzeniu

należy ją zmiksować. Przecier należy

przełożyć do słoików 

i zapasteryzować (min. 20 min. od

zagotowania).

Przecier z dyni

Wskazówka: gotowy przecier można również

zamrozić.



Przygotowanie:        buraki myjemy w zimnej wodzie i umieszczamy

w dużym garnku. Pokrywamy je wodą i gotujemy

do miękkości. Ugotowane buraki obieramy ze

skórki, odkrawamy dwa końce i ścieramy na

grubych oczkach na tarce. Do startych buraków

dosypujemy 115 g cukru, 20 g soli kamiennej i 115g

octu. Wszystko dokładnie mieszamy. Gotowe

buraczki przekładamy do słoików o odpowiedniej

dla nas pojemności, zostawiamy 1 cm wolnej

przestrzeni od rantu i mocno zakręcamy słoiki. Tak

przygotowane buraczki poddajemy pasteryzacji,

aby przedłużyć ich trwałość.

Tarte buraczki

Składniki: 3 kg buraków, 115 g cukru, 115 g octu, 

                    20 g soli kamiennej         
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