
 

Informacje o produktach lub usługach 

Zespo ł Szko ł Ponadgimnazjalnych nr 1   

im. Kardynała Stefana Wyszyn skiego  

w Łęczycy 

tel. (24) 721-23-41 

zsp1.oswiata.org.pl 

KUCHNIA  

NIEMIECKA  

Piwo jest tradycyjnym napojem całych 

Niemiec, gdzie produkowane jest w licz-

nych gatunkach. Piwa niemieckie są we-

gańskie, to znaczy, że do ich produkcji nie 

stosuje się surowców pochodzenia zwie-

rzęcego. Zgodnie z prawem bawarskim 

aby piwo mogło być piwem musi być wy-

tworzone z czterech następujących skład-

ników: wody, ziarna, chmielu i drożdży. 

Tradycyjne niemieckie piwo nie jest pa-

steryzowane . Najpopularniejsze piwa to: 

Pilsner, Weizenbier, Altbier. 

Niemcy uwielbiają jedzenie w dużym gro-

nie i biesiady. Największą biesiadą nie-

miecką jest Oktoberfest – święto piwa.  

Doliny Renu i Mozeli, bogate w winnice, 

dają surowiec do produkcji win białych 

takich jak Johanisberg, Sonnenberg, Ru-

desheim. Dużym powodzeniem cieszą się 

wina musujące "Sekt", które mogą konku-

rować z francuskimi szampanami.  

Praktycznie w Europie + 



  

Kuchnia niemiecka jest bardzo podobna do kuchni 

polskiej. Jest dość tłusta, a dania są ubogie 

w świeże warzywa. Wiele niemieckich potraw sta-

nowią typowo mięsne dania. Słodko-kwaśne potra-

wy niemieckie jednak znacznie różnią się od na-

szych rodzimych, tradycyjnych dań. Warto również 

pamiętać, iż kraj ten to także wspaniałe niemieckie 

piwo oraz znane na całym świecie wyśmienite cia-

sta i desery. 

Popularne dania kuchni niemieckiej  

•Kassler - peklowana, lekko wędzona wieprzowina  

 

 

 

 

 

 

 Sauerbraten - pieczona marynowana wieprzo-

wina  

 

 

 

 

 

•Schweinebraten - pieczeń z wieprzowiny  

 

 

 

 

 

 

•Eisbein – golonka 

 

•Kartoffelsalat - sałatka ziemniaczana  

 

 

 

 

 

•Birnen, Bohnen und Speck - Boczek z gruszkami i 

fasolka 

 

 

 

 

 

 

•Currywurst - pieczona lub gotowana kiełbasa wie-

przowa posypana duża ilością przyprawy  

curry i polana ketchupem 

 

 

 

 

 

 

 

•Tort szwarcwaldzki - tort z wiśniami, czekoladowe 

ciasto biszkoptowe przekładane bitą śmietaną i wi-

śniami, początkowo jako słodki regionalny deser, od 

XX wieku najpopularniejsze ciasto niemieckie.  

 

 

 Käsespätzle- jest to danie przygotowane z domo-

wego makaronu, prażonej cebuli i roztopionego 

sera żółtego.   

 

 

 

 

 

 Wienerschnitzel- Kotlet smażony z obu stron na 

złoto-brązowy kolor , podawany z masłem i cytry-

ną. 

 

 

 

 

 

 Apfelstrudel- Strudel z jabłkami to bardzo popu-

larne ciasto szczególnie w Austrii i Niemczech.  

 

 

 

 

 

 

 Spatzle- potrawa mączna kuchni południowych 

Niemiec i kuchni tyrolskiej. Spatzle to niewielkie 

kluseczki przygotowywane z mąki i jajek. Zagnie-

cione ciasto drobi się na niewielkie kluseczki, któ-

re gotuje się na wrzącej osolonej wodzie. 


