
NALEWKA ZE ŚLIWEK SUSZONYCH
1/2kg śliwek suszonych (najlepsze kalifornijskie), umyć w ciepłej przegotowanej wodzie, odsączyć.
Utłuc 10 do 15-tu pestek ze śliwek i razem z otoczką i śliwkami włożyć do słoja, dodać 1/3 łyżeczki
od herbaty startej gałki muszkatołowej. Następnie 1/2 litra żródlanej wody połączyć z 1 litrem
spirytusu i zalać przygotowany produkt, zakryć szczelnie i odstawić w ciepłe miejsce
na ok. 10 dni codziennie potrząsając przez 7dni. Po tym okresie czasu ostrożnie zlać
przez ściereczkę (polecam lnianą). Według uznania można dodać 1szklankę rozpuszczonego
miodu wielokwiatowego, zlać do butelek, szczelnie zamknąć i odstawić w ciemne i chłodne miejsce
na okres pół roku. Po tym okresie czasu jest pyszne z cudownym bukietem.
(Nasi pradziadowie po staropolsku zalewali nastaw okowitą.)
Pozostałe śliwki można zalać czerwonym winem z winogron własnej produkcji i po 2-uch tygodniach
zlać a śliwki zużyć do ciasta które popijając winem możemy marzyć o słodkim grzechu.

NALEWKA Z PIGWY
1kg dojrzałych owoców pigwy, umyć, osuszyć,  wydrążyć gniazda,  pokroić w plastry i włożyć do słoja.
1litr spirytusu, 1-a szklanka wody żródlanej, zalać owoce. Według upodobania można dodać
skórkę cytryny b/z białego miąszu i do 10dkg rodzynek. Jeżeli owoce nie pokryte-dolać wódki.
Odstawić w ciepłe miejsce na okres 1miesiąca,następnie odcedzić, dodać syropu z cukru do smaku.
(wspaniały lek na zgagę).Pozostałe owoce zalać syropem i zimą używać do herbatki z „prądem”. 
Odstawić w chłodne miejsce na ok.6 do 8-miu.

MOJA ULUBIONA Z PIGWY Wariant II
Przygotować wszystko jak wyżej, tylko zamiast skórki z cytryny, dodać z pomarańczy,1gożdzik,
szczypta cynamonu, rodzynki. Po 4-ech lub 5-u tygodniach odcedzić i dodać 1-ą szklankę
płynnego miodu oraz 200gramów rumu. Odstawić w chłodne miejsce najlepiej na ok. 1-go roku.

NALEWKA Z WIŚNI („CHORUBCI”)
2.50kg wiśni, umyć, osuszyć, 1kg wydrążyć, przełożyć do słoja i zasypać cukrem ok. ½  kg.
Odstawić w ciepłe słoneczne miejsce na ok. 5 do 7-miu dni, po rozpuszczeniu się cukru, zalać
½ litra wódki i 1litra spirytusu, dodać szczyptę cynamonu, kilka tłuczonych migdałów, 2gożdziki,
odrobinę wanilii i odstawić na ok. 3-y tygodnie. Następnie przefiltrować przez lnianą ściereczkę dodając
1szklankę płynnego miodu wieloowocowego (może być lipowy) i 1szklankę rumu.
W/g uznania można dosłodzić syropem z cukru. Zlać do butelek i odstawić w chłodne miejsce
na pół roku. Lecz czym starsze tym lepsze. Już po roku ma cudowny bukiet i łechce podniebienie.
P.S. pozostałe owoce można zalać czerwonym winem z własnej produkcji  winogron
lub z czarnej porzeczki ale również dzikiego czarnego bzu, po 2-uch tygodniach zlać.
Pozostałe wiśnie można zużyć do ciasta (b/z pestek).

NALEWKA ZIOŁOWA
10 młodych odrostów czarnej porzeczki, 4-y młode listki wiśni, 6 średnie  liście babki,
5dkg rodzynek. Zalać 1-nym litrem wódki. Po trzech tygodniach zlać do karafki do której wrzucić
3-y ziarna zielonego pieprzu,3-y ziela ang. i 3-y świeże gałązki tymianku.(można dodać miodu).
Już po10-u dniach można pić a pieprz i tymianek wewnątrz wyglądają dekoracyjnie.
                                                                                    

