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,'J"j"?'i1u,:-u Warmię i Mazury. czyli
dawne Prusy Wschodnie. zasiedlała gło*.,i" lui-
ność niemieckojęzyczna i Polacy (zs-so proc.),
natomiast 

'po 
wojnie sprowadzili się tam p."".i.-

dleńcy z Kresów Wschodnich. Dlut.eo i',.'rr.
kuchniajest zlepkiem trzech kuli_ 
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1|n1ch tradycji: polskiej, niemieckiej i kresowej.
Z kuchni polskiej *y'"od"ą się wędlini t.udv"vi.'"
zupy. takiejak flakj czy barszcz. o.u, lrpodobu".,l"

1: 'ryy"'ii śmietany i zioł, zwłaszcza majeranłu
r kminku. Niemiecka spuścizna to m.in. iotrawyz kapusty, kluski, skłonność do słodko-ńsrr"go
prz1prawiania Potraw oraz obfitość mięsa i jeg'o
przetworów. T}adycji kresowej natomiast kochn"iu
warmińsko-mazurska rawdziĘcza pottawy z ziem-
niakóworaz pierogi z ostro dop_rawionym {ar-
szem. Charakterystyczne dla całego regionu są tez

:.7*.lś:1: 
dania z ryb z mazurshch jerior i rzek,

ZalewuWiślanego' a takźe Bałtyku'
Na teren Podlasia i Suwalszczyzny w okresie prze_
siedleńczyrn sprowadziło się również *i.l.' p."y-

|':i.1-i u: ga..Zapożyczenia z litewskiej tradycai
to kjndziuk' kołduny i potrawy z ziemniaków, któ-

)" 
.,_dy się podstawą miejscowej kuchni: kartacze

(na Litwie zwane cepeJinami) oraz bliny. Z Bialo_
rusi pochodzą babka i kiszka ziemniac)aną.
Ten region obfituje takżew zarybione jeziora pełne siei,
sielawy, sĘ.nti, a także szczupaka. Najbardziej'''""-'*u
atrakcją kulinarną jest jednak ko.h.'l^ tatarsia - 

j" 
-y-próbowania w Krusz1nianach.

PLANUJECIE WAKACJE NA PODLASIU LUB W KRAINIE
TYSIĄCA JEZloR" To DOBRY WYBoRl oBA REGIóNYoPRoCZ LICZNYCH ZABYTKOw, óNrł KTU ZNATURĄ,
WĘDKOWANlA, ZEGLOWANlA l lNNYCH SPORTOW
WODNYCH, MAJĄ Do ZAOFEROWNlA T^KŻEPYSZN
KUCHNIĘ' ZAPRASZAMY WlĘC W KULINARNĄ sPoDROZ Po poŁNoCNo-WSCHoDNlEJ poLSCE
tekst : Monika Jankowska-Kapica
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