Kuchnia (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)

Podać:

- miejscowość, gminę, powiat
- imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, zajęcie osoby nagrywanej,
- jak długo informator mieszka w danej wsi?
- datę nagrania i kto nagrał.

1. Jak się nazywało przygotowywanie ciasta na chleb?
2. Jak się mówi na to, że ciasta na chleb w naczyniu przybywało
3. To, czego dodawano do mąki, żeby ciasto na chleb wyrosło;
4. Z jakiej mąki pieczono ciemny chleb?
5. Jak nazywano ciemny chleb?
6. Jak nazywano chleb kupowany w sklepie?
7. Mały chlebek z resztek ciasta;
8. Co to jest kukiełka?
9. Co to jest kołacz?
10. Opis - dokładny - przygotowania i wypieku chleba;
11. Piec chlebowy - dokładny opis (budowy)
12. Przygotowywanie pieca do pieczenia chleba;
13. To, czym z pieca chlebowego wyjmuje się węgle;

(rożnie, wyrasta)

14. robienie zapasów na zimę;
15. Jakie warzywa można przechowywać na zimę? (wymienić)
16. Jak się nazywa rozdrabnianie kapusty przed złożeniem do beczki na zimę?
17. To, co służy do rozdrabniania/szatkowania kapusty?
18. Kapusta przygotowana w beczce na zimę (z dodatkiem soli) to kapusta ... (jaka?)
19. Gdzie przez zimę przechowuje się warzywa?
(piwnica, sklep)
20. Suszone owoce, np. jabłka lub śliwki;
21. Smażone owoce, np. jabłka, wiśnie, jagody;
22. Rodzaje mąki;
23. Rodzaje kasz;
24. Czy kaszę gotuje się tak samo jak ziemniaki / pyrki?
25. Jakie są sposoby gotowania kaszy?
26. Jak się mówi na to, że kasze należy potrzymać jeszcze w cieple?
27. Jakie kasze gotuje się na mleku?
28. Jak się nazywa żółta kasza z prosa?
29. Jak się mówi na kaszę z jęczmienia?
30. Roślina kwitnąca biało, uprawiana na kaszę
31. Kasza z taterki/gryki
32. Co to są krupy?
33. Pierwszy posiłek;
34. Jak mówi się na to, że się je śniadanie?
35. Główny posiłek w środku dania;
36. Jak mówi się na to, że się je obiad?
37. Posiłek wieczorny;
38. Jak mówi się na to, że się je kolację?
39. Posiłek między śniadaniem a obiadem;
40. Co jadano // co jada się na śniadanie?
41. Co jadano // co jada się na obiad?
42. Co jadano // co jada się na kolację?

(śniadać)
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43. Jak przygotowuje się pokarmy?
44. Kilka - typowych - przepisów kulinarnych;
45. Zupa z jabłek;
46. Zupa z jagód;
47. Zupa z kapusty;
48. Różne rodzaje zup - nazwy i charakterystyka;
49. Jak mówi się na wszystkie naczynia, w których się gotuje?
50. Jak mówi się na wszystkie naczynia, w których się jada?
51. To, w czym przechowuje się naczynia;
52. Naczynie, w którym gotuje się np. ziemniaki;
53. To, co podczas gotowania kładzie się na wierzch garnka
(przykrywka; pokrywka)
54. Naczynia, które nie mają brudu są ....
55. Żeby naczynia były czyste należy je ....
56. Czynność czyszczenia naczyń;
57. To, czym się z/po-mywa naczynia;
58. Kobieta, która z/po-mywa naczynia;
59. Kawałek materiału używany do mycia naczyń ...
(szmatka?; szmatek?)
60. To, czym kroi się np. chleb;
61. Co należało zrobić z nożem, żeby łatwo się nim kroiło?
62. Nóż po "naostrzeniu" jest .....
63. Nóż przed "naostrzeniem" jest .....
64. Rodzaj noża składanego, służącego np. do strugania;
65. Zupa z krwi kaczki?
66. Co to jest czernina? Jak się ją przygotowuje? Jakie kluski się do niej podaje?
67. Woda po ugotowanych kluskach;
68. Woda po ugotowaniu innych, różnych potraw (np. kiszki, ew. różnych owoców)
69. Zupa z owoców
70. To, co odkrawa się od ziemniaków przed gotowaniem;
71. Jak się nazywa czynność oddzielania łupin/obierek od ziemniaka/pyry?
72. Ziemniaki ugotowane w całości, bez obierania;
73. Jak się nazywa ziemniaki/pyry ugotowane i ubite (ugniecione)?
74. Jak się nazywa to, czym ugniata się (tłucze się) ziemniaki?
75. Jak się nazywa to, co służy do rozbijania ziemniaków a jest zrobione z grubego
metalowego drutu?
76. Jak się nazywa to, co służy do wyciskania ziemniaków (ugotowanych)?
77. Potrawy z gotowanych ziemniaków/pyr
78. Woda po ugotowanym mięsie, bez przypraw
(wywar)
79. Szara piana robiąca się w czasie gotowania mięsa
(szumy, ..... )
80. Jak nazywa się czynność zbierania tej szarej piany?
(szumowanie? ... )
81. Jak gotuje się rosół? - dokładnie opisać; podać składniki;
82. Jakie zupy gotują w tej okolicy? - podać nazwy i dokładne przepisy
83. Naczynie, w którym gotuje się zupy;
84. Naczynie, w którym gotuje się ziemniaki/pyrki;
85. Pomieszczenie, w którym gotuje się i zjada posiłki;
Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/ babcia/ dziadek/ ciocia/ wujek itd. zgodę na
wykorzystanie materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

