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Drodzy Czytelnicy,

Witamy w czasach koronnych! W związku z „zarazą” 

postanowiliśmy zebrać przepisy, które pomogą Wam  

przetrwać ten trudny czas. Na kolejnych stronach zaprezentujemy 

pieczywo, które bez problemu sami przygotujecie w domu.  

Znacie je już z poprzednich numerów, ale w tym będą w pigułce. 

Podzieliliśmy je na 5 kategorii: chleby, bułki i rogale,  

drobne wypieki, pieczywo ze świata oraz słodkie. 

Gwarantujemy, że wśród 53 przepisów każdy znajdzie coś  

dla siebie. Podeszliśmy przekrojowo do tematu, więc wśród naszych 

propozycji są przepisy na zakwasie, drożdżach – zarówno świeżych, 

jak i suszonych, sodzie, proszku do pieczenia oraz bez żadnych 

wspomagaczy. Spróbujmy nie zwariować, trzymajmy się zdrowo  

i oddajmy się pieczeniu. Razem przetrwamy zarazę!

Redaktor naczelna

Katarzyna Sieradz
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 SPIS PRZEPISÓW 
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Brioszka 110

Bułeczki czosnkowe 52
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w polewie z syropu balsamicznego 50
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Bułeczki z rodzynkami i żurawiną 66

Bułki pita 102

Bułki rosnące nocą 58

Bułki tygryski 64

Bułki z kawą zbożową 60

Cebularze 76

Chaczapuri imeretyńskie 92

Chałka 120

Chapati 94

Chleb czystoziarnisty 18

Chleb drożdżowy 12

Chleb na drożdżach z garnka  
z migdałami i czarnuszką 20

Chleb na piwie 28

Chleb na zakwasie z pestkami dyni 16

Chleb pszenno-żytni na proszku do pieczenia 22

Chleb pszenny 26

Chleb pszenny z żurawiną 32

Chleb z burakami i orzechami 24

Chleb żytnio-pszenny na zakwasie 34

Chlebek do odrywania 38

Chlebek odrywany z jabłkami i cynamonem 42

Chlebek odrywany z pietruszką 36

Chlebki naan z masłem czosnkowym 104

Cynamonowy wieniec drożdżowy 112

Drożdżowe bułeczki z kiełkami 56

Drożdżowe kulki z serem 84

Drożdżówki z serem, truskawkami i kruszonką 116
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Jogurtowe podpłomyki 74
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Maślane rogaliki z czekoladą 118

Mini bułeczki z serem i czosnkiem 48

Odrywany chlebek czosnkowy 40

Orkiszowe bułki na sodzie 54

Paluchy drożdżowe z serem 82

Podpłomyki 88

Proste rogale jogurtowe 70

Prosty chleb na drożdżach 30

Rogale śniadaniowe 68

Rogaliki ze szpinakiem 86

Zaczyn na drożdżach 124

Zakwas żytni 122

Zawijaniec serowy 114
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 CHLEBY 



 CHLEB DROŻDŻOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania:  3 godziny i 30 minut

Składniki:
500 g mąki pszennej

25 g świeżych drożdży
½ łyżeczki cukru

150 ml mleka 
100 ml wody

1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z cukrem, dodajemy mleko połączone z ciepłą wodą  

i mieszamy z 2 łyżkami mąki. Przykrywamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. 

Do zaczynu dodajemy mąkę z solą i wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto.  
Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 1 godzinę do podwojenia objętości.

Wyrośnięte ciasto lekko wyrabiamy, formujemy bochenek i układamy na blasze wyłożonej 
papierem, nakrywamy ściereczką i odkładamy do ponownego wyrośnięcia na 30 minut. 

Bochenek oprószamy mąką, nacinamy ostrym nożem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego  
do 200°C. Pieczemy 60 minut, po wyciągnięciu z piekarnika studzimy na kratce. 
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 BEZGLUTENOWY CHLEB Z KASZY GRYCZANEJ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

(BEZ WSPOMAGACZY)

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania:  50 godzin oczekiwania plus 50 minut pieczenia

Składniki:
500 g kaszy gryczanej niepalonej

woda
2 łyżki czarnuszki

1 szklanka ziaren: słonecznik, złoty len, siemię lniane w dowolnych proporcjach
1 płaska łyżka soli

Przygotowanie:
Kaszę zalewamy wodą tak, aby ją w minimalny sposób pokrywała.  

Początkowo kasza mocno chłonie wodę, którą uzupełniamy.  
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 48 godzin. 

Kaszę miksujemy razem z solą. Dodajemy czarnuszkę oraz ziarna i mieszamy.

Masę przekładamy do foremki keksowej o długości około 20 cm,  
przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 2–3 godziny.

Pieczemy w temperaturze 200°C przez 50 minut. Studzimy na kratce.
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 CHLEB NA ZAKWASIE Z PESTKAMI DYNI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA ZAKWASIE)

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe

Czas przygotowania: 15 godzin i 10 minut

Składniki:
masło, do wysmarowania formy
bułka tarta, do obsypania formy

200 g mąki pszennej pełnoziarnistej
300 g mąki owsianej lub żytniej chlebowej

4 łyżki pestek dyni + do posypania
2 łyżki siemienia lnianego

1 łyżka soli
200 g aktywnego zaczynu (zakwasu dokarmionego przed ok. 8 godzinami)

500 ml wody
olej, do posmarowania folii

Przygotowanie:
Dużą keksówkę (lub 2 małe) smarujemy masłem i obsypujemy bułką tartą.  

Mąki, pestki dyni, siemię i sól mieszamy.  
Dodajemy zaczyn i wodę, mieszamy łyżką do połączenia składników.  

Przekładamy do foremki, wygładzamy wierzch ręką zmoczoną w wodzie.

Formę przykrywamy folią spożywczą posmarowaną cienką warstwą oleju.  
Odstawiamy na 4–6 godzin, aż ciasto podwoi swoją objętość  

(powinno prawie sięgać brzegów formy i zaczynać stykać się z folią).  
Zdejmujemy folię, posypujemy chleb pestkami dyni

i pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 220°C.

Po tym czasie ostrożnie wyrzucamy chleb z formy na blachę,
zmniejszamy temperaturę do 200°C i pieczemy jeszcze 30–40 minut.

Upieczony chleb po postukaniu powinien wydać głuchy odgłos.
Odstawiamy na kratkę do całkowitego ostudzenia.
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 CHLEB CZYSTOZIARNISTY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

(BEZ WSPOMAGACZY)

Liczba porcji: 1 mały bochenek

Czas przygotowania: 1 godzina i 15 minut

Składniki:
150 g płatków owsianych
150 g nasion słonecznika
100 g siemienia lnianego

50 g pestek dyni
50 g orzechów laskowych (lub migdałów)

50 g nasion babki płesznik
30 g nasion chia
1 łyżeczka soli

50 ml oleju kokosowego
350 ml wrzącej wody

Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki umieszczamy w misce.  

Wlewamy roztopiony olej kokosowy i gorącą wodę.  
Całość energicznie mieszamy. Po chwili powinna powstać gęsta masa.

Odstawiamy na kwadrans i mieszamy ponownie.

Keksówkę o wymiarach ok. 12 × 26 cm wykładamy papierem do pieczenia  
i przekładamy gotową masę z ziaren. Wyrównujemy szpatułką  

i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy 25 minut.  
Chleb razem z papierem wyjmujemy z keksówki i układamy go na płaskiej blaszce.  

Wstawiamy z powrotem do piekarnika na 30–35 minut.

Gotowy chleb powinien wydawać głuchy dźwięk przy uderzeniu drewnianą łyżką.  
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia i kroimy na kromki.

Gotowy chleb można przechowywać do tygodnia.
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 CHLEB NA DROŻDŻACH Z GARNKA 
Z MIGDAŁAMI I CZARNUSZKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO 

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 bochenek (garnek żeliwny o średnicy 20–24 cm)

Czas przygotowania: 15 minut + 2 godziny wyrastania + 1 godzina 20 minut pieczenia

Składniki:
2 łyżeczki drożdży instant albo 35 g świeżych

1 ½ łyżeczki cukru
600 g mąki orkiszowej jasnej (można zastąpić pszenną)

1 ½ łyżeczki soli
2 łyżki czarnuszki

2 łyżki posiekanych migdałów
525 ml wody + 5 łyżek do rozczynu

Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w 5 łyżkach letniej wody z dodatkiem cukru. Odstawiamy na 5 minut.

Mąkę przesiewamy do dużej miski, dodajemy sól, czarnuszkę i migdały oraz drożdże i mieszamy. 
Dolewamy wody i mieszamy łyżką (ciasto będzie dość luźne).

Przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia na 2 godziny.

Wstawiamy do piekarnika garnek żaroodporny (bez przykrycia)  
i nastawiamy piekarnik na 250ºC (lub maksymalną temperaturę) na grzanie góra – dół.  

Kiedy piekarnik i garnek się rozgrzeją wyjmujemy garnek,  
a wyrośnięte ciasto mieszamy łyżką i przekładamy do środka.

Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 5 minut bez przykrycia, następnie przykrywamy
i pieczemy jeszcze 35 minut. Po tym czasie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy 5 minut,  

następnie przykrywamy folią aluminiową i trzymamy w piekrniku jeszcze 30–40 minut  
– aby sprawdzić czy chleb upiekł się w środku wyrzucamy go na deskę do krojenia  

(wystarczy obrócić gar do góry nogami i potrząsnąć) i postukać po dnie.  
Jeżeli będzie wydawał głuchy dźwięk – jest gotowy. 

Wykładamy chleb na kratkę do pieczenia i studzimy.



 CHLEB PSZENNO-ŻYTNI 
 NA PROSZKU DO PIECZENIA 

PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

(NA PROSZKU DO PIECZENIA)

Składniki:
1 i ½ szklanki mąki żytniej 2000

1 i ½ szklanki mąki pszennej chlebowej
2 łyżki otrębów pszennych (opcjonalnie) + 1 łyżka

160 ml wody
2 jajka L

60 ml oleju + 2 łyżki
1/2–1 łyżeczki soli
1/2 łyżeczki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia
garść orzechów, pestek (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Wszystkie suche składniki mieszamy ze sobą. Jajka wbijamy do innej miski,  
dodajemy wodę, olej i mieszamy. Do suchych składników dodajemy mokre,  

mieszamy łyżką i wyrabiamy chwilę ręką. Tworzymy kulę, którą smarujemy 1 łyżką oleju.

Wykładamy do keksówki wysmarowanej olejem i wysypanej otrębami. Wyrównujemy ciasto, 
posypujemy otrębami, mąką. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 10 minut.

W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 180°C, z funkcją góra-dół  
i pieczemy chleb 35–45 minut do tzw. suchego patyczka.

Po wyjęciu z piekarnika chleb wyciągamy z formy i studzimy na kratce.

Liczba porcji: keksówka 25 × 15 cm

Czas przygotowania: 20 minut + czas pieczenia
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 CHLEB Z BURAKAMI I ORZECHAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

(NA ZAKWASIE)

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas wyrastania

Przygotowanie:
Mieszamy mąkę z zakwasem, wodą oraz solą do połączenia składników.  

W razie potrzeby dodajemy nieco więcej wody.  
Zaczynamy wyrabianie – jest to konieczne przy użyciu mąki pszennej.  

Ciasto po zagnieceniu powinno być elastyczne i gładkie,  
powinniśmy też zaobserwować wytworzoną siatkę glutenową.

Do wyrabiania tego rodzaju pieczywa świetnie sprawdzi się robot z hakiem.

Odstawiamy na 15 minut, dodajemy buraki  
oraz połamane na mniejsze kawałki orzechy i ponownie wyrabiamy.

Ciasto przekładamy do formy. Aby uchronić powierzchnię bochenka przed wysychaniem, 
przykrywamy go folią spożywczą posmarowaną cieniutko olejem.  

Formę odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, ciasto powinno podwoić swoją objętość.

Chleb pieczemy 45 minut w temperaturze 220°C, a gotowy studzimy na kratce.

Składniki:
200 g aktywnego zakwasu żytniego

300 g mąki pszennej chlebowej typ 850
150 g startych na tarce ugotowanych

lub upieczonych buraków
garść orzechów włoskich

ok. ½ szklanki letniej wody
1 płaska łyżka soli



 CHLEB PSZENNY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 chleb

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + czas wyrastania

Składniki na zaczyn:
100 g mąki pszennej chlebowej

100 g wody
15 g świeżych drożdży

Ciasto właściwe:
450 g mąki pszennej chlebowej

250 ml wody
10 g soli

Przygotowanie:
Składniki zaczynu łączymy w miseczce. Szczelnie przykrywamy folią spożywczą.

Odstawiamy do wyrośnięcia na 12–16 godzin.

Do zaczynu dodajemy mąkę, wodę i sól. Zagniatamy gładkie, sprężyste ciasto.
Przykrywamy i odstawiamy do podwojenia objętości.  

Następnie formujemy podłużny bochenek i umieszczamy w koszyczku do wyrastania. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na godzinę.

Piekarnik rozgrzewamy razem z blachą do temperatury 230°C.
Wyrośnięty chleb przekładamy na gorącą blachę.

Po 10 minutach temperaturę zmniejszamy do 200°C i pieczemy jeszcze 40 do 50 minut.

Studzimy na kratce.
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 CHLEB NA PIWIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania: 4 godziny wyrastania + 45 minut pieczenia

Składniki:
600 g mąki pszennej chlebowej

+ do podsypania
400 ml piwa typu porter
50 g siemienia lnianego
50 g ziaren słonecznika

10 g soli
8 g suszonych drożdży

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z drożdżami, solą, ziarnami słonecznika i siemieniem lnianym.

Następnie wlewamy piwo, mieszamy łyżką i wyrabiamy ciasto przez około 5 minut,  
podsypując stolnicę małą ilością mąki. Dno miski oprószamy mąką, wkładamy do niej ciasto, 

przykrywamy je folią spożywczą i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 3 godziny.

Po tym czasie powinno podwoić swoją objętość.

Wyciągamy ciasto z miski, ponownie je zagniatamy i formujemy bochenek.
Przykrywamy go ściereczką i pozostawiamy na godzinę w ciepłym miejscu.

Po upływie tego czasu, nacinamy chleb z wierzchu w kilku miejscach
i pieczemy przez 40 minut w 200°C.
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 PROSTY CHLEB NA DROŻDŻACH 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 mniejsze

Czas przygotowania: 5 minut + 12 godzin odpoczynku + 1 godzina wyrastania

+ 45 minut pieczenia

Składniki:
600 g mąki pszennej chlebowej (może być też orkiszowa biała)

15 g drożdży świeżych lub opakowanie suchych (7 g)
1 łyżeczka cukru

400 ml wody
50 g słonecznika (lub inne ziarna)

1½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w wodzie w temperaturze pokojowej. Mąkę mieszamy z solą, cukrem 

i słonecznikiem. Mieszamy za pomocą łyżki w sporej misce składniki suche z mokrymi. 
Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy w zacienione miejsce na 10–12 godzin.

Ciasto będzie luźne i takie ma być. Blat podsypujemy mąką, zagniatamy ciasto w kulę
i przekładamy na papier do pieczenia. Przekładamy całość z papierem do koszyka do wyrastania 

lub do durszlaka i przykrywamy szmatką.
Zostawiamy na godzinę w ciepłym miejscu tym razem do wyrastania.

W międzyczasie nagrzewamy piekarnik razem z garnkiem żeliwnym
(jeżeli nie mamy – to wystarczy jakikolwiek garnek z pokrywką,

który możecie schować do piekarnika, ja piekłam na wysokiej patelni żeliwnej) do 230°C.
Ciasto po wyrośnięciu delikatnie z papierem przekładamy do nagrzanego garnka

i pieczemy 25 minut.

Po tym czasie ostrożnie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy jeszcze 20 minut do zarumienienia
(jak macie słabszy piekarnik kilka minut dłużej). 

Wyciągamy z piekarnika i garnka i studzimy na kratce. Kroimy po ostudzeniu. 
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 CHLEB PSZENNY Z ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 bochenek

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki:
600 g mąki pszennej typ 650

8 g suchych drożdży
1 ½ łyżeczki cukru

1 ½ łyżeczki soli
1 garść suszonej żurawiny

530 g letniej wody

Przygotowanie:
Mąkę, drożdże, cukier, sól i żurawinę wkładamy do miski i mieszamy drewnianą łyżką. 

Dolewamy wodę i mieszamy do momentu połączenia składników.

Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia.

Do piekarnika wstawiamy naczynie żaroodporne o średnicy ok. 25 cm
i rozgrzewamy go do temperatury 245°C.

Ciasto przekładamy do rozgrzanego naczynia i pieczemy 5 minut bez przykrycia.
Przykrywamy naczynie na 25 minut, a następnie odkrywamy i pieczemy jeszcze 20 minut.

Na ostatnie 10 minut naczynie przykrywamy folią aluminiową.

Naczynie wyciągamy z piekarnika, a po kilku minutach chleb przekładamy na kratkę i studzimy.
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 CHLEB ŻYTNIO-PSZENNY NA ZAKWASIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA ZAKWASIE)

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe

Czas przygotowania: 15 godzin i 10 minut

Składniki:
masło, do wysmarowania formy
bułka tarta, do obsypania formy

200 g mąki żytniej pełnoziarnistej
300 g mąki pszennej, typ 650
1–2 łyżki pestek słonecznika
1 łyżka siemienia lnianego

1 łyżka soli
200 g aktywnego zaczynu

(zakwasu dokarmionego przed ok. 8 godzinami)
450–500 ml wody

olej do posmarowania folii

Przygotowanie:
Dużą keksówkę (lub 2 małe) smarujemy masłem i obsypujemy bułką tartą.

Mąki, pestki słonecznika, siemię i sól mieszamy.  
Dodajemy zaczyn i wodę, mieszamy łyżką do połączenia składników.  

Przekładamy do foremki, wygładzamy wierzch ręką zmoczoną w wodzie.

Formę przykrywamy folią spożywczą posmarowaną cienką warstwą oleju.
Odstawiamy na 4–6 godzin, aż ciasto podwoi swoją objętość

(powinno prawie sięgać brzegów formy i zaczynać stykać się z folią).
Zdejmujemy folię i pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 220°C.

Po tym czasie ostrożnie wyrzucamy chleb z formy na blachę,
zmniejszamy temperaturę do 200°C i pieczemy jeszcze 30–40 minut.

Upieczony chleb po postukaniu powinien wydać głuchy odgłos.
Odstawiamy na kratkę do całkowitego ostudzenia.



MAGAZYN KOCIOŁ WYPIEKI MAGAZYN KOCIOŁ WYPIEKI36 37

 CHLEBEK ODRYWANY Z PIETRUSZKĄ 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: keksówka 15 × 30 cm

Czas przygotowania:  ok. 3,5 godziny

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej typu 450 + do podsypania

125 ml mleka
85 g masła (roztopionego)

2 jajka
zaczyn (przepis niżej)

1 łyżeczka soli
1 łyżka posiekanej natki pietruszki

2 ząbki czosnku
1 łyżeczka oleju i 1 łyżka mąki do wysypania 

foremki

Składniki na zaczyn:
125 ml ciepłej wody (nie gorącej!)

20 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

2 łyżki mąki

Składniki na farsz:
50 g masła (roztopionego)

2 łyżki posiekanej natki pietruszki
2 łyżki posiekanej bazylii

4 duże ząbki czosnku
150 g mozzarelli
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Zaczyn:

Ciepłą wodę przelewamy do miseczki, dodajemy rozkruszone drożdże, cukier oraz mąkę. 
Wszystko dokładnie mieszamy, np. rózgą. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 5 minut.

Farsz:
Łączymy zioła, starty czosnek, sól i masło. Ser kroimy w cienkie plasterki.

Ciasto:
Mąkę przesiewamy do większej miski. Dodajemy zaczyn, ciepłe mleko, masło, natkę pietruszki, 

starty czosnek, jajka i sól. Wszystko dokładnie mieszamy i wyrabiamy 5 minut. Czynność tę 
można wykonać w mikserze z końcówką do ciasta drożdżowego. Ciasto po wyrobieniu powinno 

być elastyczne i łatwo odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto formujemy w kulę, przekładamy 
do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do podwojenia objętości w ciepłe miejsce. 

Zajmuje to od 30 do 60 minut. Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę. Chwilę wyrabiamy 
i formujemy wałek, który rozwałkujemy na prostokąt (wymiary 40 × 75 cm). Wykładamy 

równomiernie na ciasto farsz i ser. Ciasto składamy wzdłuż dłuższego boku. Tak złożone ciasto 
kroimy na 6–7 pasów i każdy z nich kroimy na 3 koperty. Foremkę smarujemy olejem 

i wysypujemy mąką. Kawałki ciasta wykładamy do formy. Całość odstawiamy na 15 minut 
i pieczemy w temperaturze 180°C przez 40–45 minut. Chlebek podajemy ciepły.
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 CHLEBEK DO ODRYWANIA 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 duży bochenek lub 2 małe

Czas przygotowania:  1 godzina 45 minut

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej

200 g wody
100 g mleka

25 świeżych drożdży, pokruszonych
1 łyżeczka cukru
1½ łyżeczki soli

50 g miękkiego masła
2 łyżeczki suszonych ziół (np. oregano, bazylia, 

czosnek niedźwiedzi)

Składniki na farsz:
60 g cebuli

4 ząbki czosnku
40 g suszonych pomidorów

80 g pikantnego chorizo
10 g świeżych ziół (np. oregano, bazylia, natka 

pietruszki)
120 g sera żółtego

80 g miękkiego masła
1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy, odstawiamy na kilkanaście minut do podrośnięcia. 

W tym czasie przygotowujemy farsz. Cebulę, czosnek, suszone pomidory, chorizo  
i zioła drobno siekamy. Mieszamy ze startym serem, masłem i solą.

Podrośnięte ciasto rozwałkowujemy na oprószonym mąką blacie. Smarujemy farszem,  
kroimy na kwadraty, które układamy na sobie. Przekładamy do 1 dużej lub 2 małych keksówek 

wyłożonych papierem do pieczenia, odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia.

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 20 minut.
Chlebek można przygotować również bez farszu.
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 ODRYWANY CHLEBEK CZOSNKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 30 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
500 g mąki pszennej 
2 łyżki kaszy manny
375 ml ciepłej wody

5 łyżek oliwy
7 g drożdży instant lub 25 g świeżych

2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru

Składniki do obtoczenia:
100 g masła

3 ząbki czosnku
½ łyżeczki soli

50 g sezamu
50 g parmezanu

½ łyżeczki słodkiej papryki
70 g sera mozzarella

½ łyżeczki chilli w płatkach
1 szklanka świeżych ziół  

(pietruszka, bazylia, oregano)

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z drożdżami, kaszą manną, solą i cukrem.  
Dodajemy ciepłą wodę i mieszamy do wchłonięcia płynu.  

Dolewamy oliwę i wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto.  
Formujemy kulę i wkładamy do natłuszczonej miski.  

Przykrywamy i odstawiamy na 40 minut w ciepłe miejsce.

Przygotowujemy 5 miseczek:
– roztopione masło mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i solą;

– wsypujemy sezam;
– parmezan ścieramy na drobnych oczkach i mieszamy ze słodką papryką;

– tartą mozzarellę mieszamy z płatkami chilli;
– siekamy zioła

Wyrośnięte ciasto uderzamy ręką, aby wypuściło powietrze. Lekko natłuszczonymi dłońmi 
urywamy po kawałku ciasta i formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego.

Każdą moczymy w maśle, a następnie w jednej z 5 przygotowanych miseczek.  
Układamy naprzemiennie w wyłożonej papierem do pieczenia formie.

Odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia.
Pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 190°C.
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 CHLEBEK ODRYWANY 
Z JABŁKAMI I CYNAMONEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: forma o wymiarach 25 × 11 cm

Czas przygotowania: 2 godziny + 45 minut pieczenia

Składniki na zaczyn:
370 g mąki pszennej 

170 ml ciepłego mleka
30 g świeżych drożdży

75 g cukru
50 g masła

2 żółtka
szczypta soli

Dodatkowo:
2 jabłka

50 g masła
1 łyżeczka cynamonu

2 łyżki cukru
cukier puder do oprószenia

Przygotowanie:
Drożdże kruszymy i łączymy z ciepłym mlekiem, cukrem i łyżką mąki.

Odstawiamy na 15 minut, by zaczyn ruszył.  
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy zaczyn, żółtka i roztopione, przestudzone masło. 
Zagniatamy ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na 1 godzinę.

Jabłka myjemy, przecinamy na pół i wydrążamy gniazda nasienne. Kroimy w plastry.

Wyrośnięte ciasto wałkujemy w kształt prostokąta o rozmiarze 30 × 50 cm.  
Wzdłuż krótszego boku dzielimy je na 5 pasów. Smarujemy masłem,  

zostawiając odrobinę do posmarowania ciasta. Obsypujemy cukrem i cynamonem.  
Na pierwszym paśmie układamy jedno przy drugim jabłka.  

Przykrywamy drugim płatem ciasta i ponownie układamy owoce.
Postępujemy tak z pozostałymi porcjami ciasta i jabłek.  

Ułożone na sobie pasma kroimy na 5 części.  
Każdą z nich układamy pionowo w blaszce wyścielonej papierem do pieczenia.

Smarujemy masłem, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut do napuszenia.

Pieczemy w temperaturze 180°C przez 45 minut.  
W razie gdyby drożdżówka za bardzo się rumieniła, przykrywamy ją papierem do pieczenia.

Po upieczeniu ciasto lekko studzimy, wyciągamy z formy i oprószamy cukrem pudrem.
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 MAŁPI CHLEBEK 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 4 porcje/forma z kominem 20 cm

Czas przygotowania: 2 godziny + 30 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej

180 ml ciepłego mleka
40 g masła

15 g świeżych drożdży
2 łyżeczki cukru

szczypta soli

Dodatkowo:
100 g masła

100 g trzcinowego cukru
1 łyżka cynamonu

50 g mieszanki orzechów  
(np. laskowe, włoskie, migdały)

Przygotowanie:
Pokruszone drożdże rozcieramy z łyżeczką cukru,  

zalewamy połową ciepłego mleka, dodajemy 2 łyżki mąki.  
Dokładnie mieszamy i przykryte odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut.  

Do mąki dodajemy łyżeczkę cukru, szczyptę soli, wyrośnięte drożdże oraz pozostałe ciepłe 
mleko. Mieszamy do wchłonięcia płynu, dodajemy roztopione masło i wyrabiamy gładkie ciasto. 

Przykrywamy i odstawiamy na 50 minut w ciepłe miejsce.

Wyrośnięte ciasto kroimy na 35–40 małych części, z każdej formujemy kulkę.
Roztapiamy masło i do jeszcze ciepłego wrzucamy przygotowane cząstki ciasta.

Dodajemy cukier z cynamonem i delikatnie mieszamy. 

Formę smarujemy masłem, na spodzie układamy posiekane orzechy, obtoczone kulki ciasta 
przekładamy do formy. Odstawiamy na 15 minut do ponownego wyrośnięcia.

Pieczemy 30 minut w piekarniku nagrzanym do 190°C.
Wyciągamy z piekarnika i odstawiamy na 10 minut do przestudzenia.

Przykrywamy talerzem i odwracamy, podajemy na ciepło.
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 BUŁECZKI, ROGALE 
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 MINI BUŁECZKI Z SEREM I CZOSNKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 24 sztuki

Czas przygotowania:  2 godziny 30 minut

Składniki:
120 g sera żółtego

10 ząbków czosnku
300 g mąki pszennej

50 g wody
100 g mleka

15 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli
30 g miękkiego masła

Przygotowanie:
Ser kroimy na 24 kawałki, czosnek przeciskamy przez praskę.

Z mąki, wody, mleka, pokruszonych drożdży, cukru, soli i masła wyrabiamy jednolite ciasto. 
Można do tego użyć robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Odstawiamy do podwojenia objętości na ok. 1 godzinę.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na oprószonym mąką blacie na cienki placek.
Dzielimy na 24 części. Na każdym kawałku układamy kawałek sera i ½ łyżeczki  

przeciśniętego przez praskę czosnku, owijamy ciastem i formujemy kulkę.  
Kulki układamy zlepieniem do dołu w formie do pieczenia  

lub na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.  
Zostawiamy na około 30 minut do podrośnięcia.  

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 25 minut.
Podajemy np. z sosem czosnkowym.
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Przygotowanie:
Cebule obieramy, kroimy w cienkie plastry i wkładamy do garnka. Skrapiamy oliwą,  

doprawiamy solą i smażymy na średnim ogniu przez 15 minut. Zmniejszamy ogień i smażymy 
cebule przez kolejne 30 minut, często mieszając. Dodajemy cukier i ocet balsamiczny. Całość 

dusimy przez kolejne 45 minut na małym ogniu do uzyskania konsystencji kleistej marmolady.

Do mleka wsypujemy drożdże, mieszamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce.  
Roztapiamy masło i zostawiamy do wystudzenia. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy 

masło, 1 jajko, sól, cukier oraz rozczyn. Wyrabiamy ciasto tak długo, aż będzie odchodzić od ręki. 
Przekładamy je do natłuszczonej miski i zostawiamy w lodówce na 2 godziny. Po tym czasie 
kroimy ciasto na 10–12 części, formujemy kulki i kładziemy na blachę wyłożoną papierem  
do pieczenia. Przykrywamy bułki ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na godzinę. 

Następnie smarujemy je rozkłóconym jajkiem i posypujemy na wierzchu sezamem.  
Pieczemy 20 minut w 170°C.

Polewa z syropu balsamicznego:
Ocet balsamiczny wlewamy do rondelka, dodajemy gwiazdki anyżu i zagotowujemy. 

Zmniejszamy ogień i gotujemy do wyparowania połowy octu.  
Dodajemy cukier i gotujemy do czasu uzyskania konsystencji syropu.

Bułeczki kroimy na plastry, smarujemy konfiturą z cebuli, kładziemy ser kozi,  
a na wierzchu skrapiamy delikatnie syropem balsamicznym.

Składniki na
konfiturę z cebuli:

8 dużych cebul
4 łyżki oliwy

2 łyżki brązowego cukru
4 łyżki octu balsamicznego

sól

Składniki na bułeczki 
drożdżowe:

1 szklanka ciepłego mleka
1 łyżeczka drożdży instant

500 g mąki pszennej
2 jajka

2 łyżki masła
2 łyżki cukru
½ łyżeczki soli

sezam do posypania

Składniki na polewę z syropu 
balsamicznego:

½ szklanki octu balsamicznego
3 łyżeczki brązowego cukru

4 gwiazdki anyżu

Dodatkowo:
ser kozi

Liczba porcji: 10–12

Czas przygotowania:  3 godziny 45 minut

 BUŁECZKI DROŻDŻOWE Z KONFITURĄ Z CEBULI 
 W POLEWIE Z SYROPU BALSAMICZNEGO 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

(NA DROŻDŻACH)
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 BUŁECZKI CZOSNKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania:  1 godzina 30 minut

Przygotowanie:
Mieszamy mąkę z cukrem, solą, drożdżami i mlekiem.  

Zagniatamy ciasto i przekładamy je do miski wysypanej mąką.  
Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy na ok. 30 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

Po tym czasie ciasto dzielimy na 8 części i z każdej formujemy okrągłą bułkę.  
Układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia,  

ponownie przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut.  
W tym czasie miękkie masło miksujemy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i solą ziołową.  

Przekładamy do worka cukierniczego. 
 

Wyrośnięte bułeczki nacinamy pośrodku ostrym nożem,  
a w zagłębienie wyciskamy masło. Smarujemy roztrzepanym jajkiem.  

Pieczemy 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Składniki:
400 g mąki pszennej

1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli

5 g suchych drożdży
250 ml mleka

50 g miękkiego masła
4 ząbki czosnku

½ łyżeczki soli ziołowej
1 jajko
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 ORKISZOWE BUŁKI NA SODZIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

(NA SODZIE)

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 15 minut + 20 minut czas pieczenia

Przygotowanie:
Obie mąki razem z sodą i solą przesiewamy do miski.  

Wlewamy 400 ml maślanki i zaczynamy wyrabiać końcówką z hakiem.  
W razie potrzeby dolewamy więcej maślanki.

Na stolnicę oprószoną mąką wykładamy ciasto i dzielimy je na osiem części.
Z każdego kawałka formujemy bułkę

i przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Pieczemy ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 220°C piekarnika.

Bułki studzimy na kratce.

Składniki:
275 g mąki orkiszowej jasnej

275 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej plus do podsypania
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka soli

400–500 ml maślanki naturalnej
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 DROŻDŻOWE BUŁECZKI Z KIEŁKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10 sztuk

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina 30 minut czas wyrastania + 25 minut czas pieczenia

Składniki:
400 g mąki pszennej

250 ml mleka
100 g twarogu

50 g otrębów pszennych
30 g świeżych drożdży

1 łyżeczka soli
½ łyżeczki cukru

40 g kiełków brokuła, cebuli i rzodkiewki
1 białko

ziarna do posypania bułek

Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy w mleku. Łączymy z cukrem i łyżką mąki.  

Odstawiamy na 15 minut, by zaczyn ruszył. Dodajemy mąkę, sól, twaróg i kiełki.  
Zagniatamy gładkie, spójne ciasto. 

Przykrywamy bawełnianą ściereczką i odstawiamy do wyrastania na 1 godzinę. 

Z wyrośniętego ciasta formujemy 10 bułeczek i układamy na blaszce  
wyścielonej papierem do pieczenia. Zostawiamy na 15 minut.

Każdą z bułeczek smarujemy lekko roztrzepanym białkiem i posypujemy ziarnami.

Pieczemy w temperaturze 190°C przez 25 minut.



 BUŁKI ROSNĄCE NOCĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 bułek

Czas przygotowania: 1 godzina + 12 godzin na wyrastanie ciasta

Składniki:
3 szklanki mąki pszennej bułkowej typ 650

1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżka cukru

1 czubata łyżeczka soli
½ szklanki letniej wody

½ szklanki letniego mleka
1/3 szklanki oleju

40 g świeżych drożdży

Dodatkowo:
olej

jajko
ziarna do posypania

Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z cukrem, dodajemy trzy łyżki mleka oraz dwie łyżki mąki i dokładnie 

mieszamy. Odstawiamy na kilka minut w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły pracować. 
Przesiewamy obie mąki, dodajemy pozostałe składniki oraz zaczyn i wyrabiamy gładkie ciasto. 

Przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na 10 minut. Ponownie wyrabiamy.

Ciasto przekładamy do miski posmarowanej olejem, dokładnie owijamy folią spożywczą
i odstawiamy na noc do lodówki.

Przed pieczeniem jeszcze raz wyrabiamy i dzielimy na porcje. Formujemy bułki, układamy je 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy 

ulubionymi ziarnami. Odstawiamy na około 20 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Bułki pieczemy 20 minut w temperaturze 220°C. Gotowe studzimy na kratce.
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 BUŁKI Z KAWĄ ZBOŻOWĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10–12 bułek

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina wyrastania + 20 minut pieczenia

Składniki:
100 g mąki żytniej chlebowej

450 g mąki pszennej chlebowej
200 ml wody

50 ml zaparzonej kawy zbożowej
1 łyżeczka cukru trzcinowego (lub łyżka miodu)

25 g świeżych drożdży
1 łyżka miękkiego masła

1 łyżeczka soli
1 jajko

czarnuszka

Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w wodzie, dodajemy cukier albo miód, masło i mąkę żytnią.

Mieszamy i odstawiamy na kilka minut, aż drożdże ruszą.
Następnie wlewamy letnią kawę, wsypujemy przesianą mąkę pszenną oraz sól  

i wyrabiamy tak długo, aż ciasto nie będzie się lepić do rąk.

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę.

Dzielimy ciasto na 10–12 równych części i formujemy owalne bułeczki,  
które nacinamy na środku. Smarujemy bułki roztrzepanym jajkiem i posypujemy czarnuszką.

Pieczemy przez 20 minut w 200°C.



 BUŁECZKI Z DYNIĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10 bułek

Czas przygotowania: 20 minut + 2 godziny wyrastania + 20 minut pieczenia

Składniki na zaczyn:
220 g mleka 3,2%

1 łyżka cukru
25 g świeżych drożdży

1 łyżka mąki

Składniki na ciasto właściwe:
500 g mąki

80 g gęstego puree dyniowego
60 g miękkiego masła

1 łyżka cukru
1 łyżka maku
1 łyżeczka soli

2 łyżki rozpuszczonego masła do posmarowania bułeczek

Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w mleku, łączymy z pozostałymi składnikami zaczynu.

Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut, by zaczyn ruszył.
W dużej misce mieszamy mąkę z cukrem, solą i makiem. Dodajemy zaczyn, puree dyniowe

i masło. Wyrabiamy gładkie, sprężyste ciasto.
Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do wyrastania na półtorej godziny.

Ciasto powinno podwoić swoją objętość.

Wyrośnięte ciasto krótko wyrabiamy. Dzielimy na 10 części o wadze około 90 g.  
Każdą z nich dzielimy na dwie porcje, które rolujemy w pasma o długości 28 cm.  

Bierzemy po dwa i oplatamy je wokół siebie, następnie zwijamy do środka.  
Końcówkę ciasta chowamy pod spód.

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia.

Bułeczki grubo smarujemy masłem i pieczemy 20 minut w temperaturze 200°C.
Studzimy na kratce.
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 BUŁKI TYGRYSKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki na bułki:
10 g świeżych drożdży lub 5 g suszonych

1 łyżeczka cukru
180 g letniego mleka

50 g letniej wody
330 g mąki pszennej + do podsypania

(typ 450–550, nie krupczatka)
2 łyżki oliwy + do posmarowania

1,5 łyżeczki soli

Składniki na pastę ryżową:
50 g ryżu (lub mąki ryżowej, jeżeli nie mamy 

jak zmielić ryżu)
5 g świeżych drożdży lub 3 g suszonych

1 łyżeczka cukru
40 g wody

1 łyżka oliwy
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Ryż mielimy np. w młynku do kawy (lub pomijamy ten krok, jeżeli mamy mąkę ryżową). 

Przekładamy do innego naczynia
– mąka ryżowa będzie potrzebna do przygotowania pasty ryżowej.

Do dużej miski kruszymy drożdże, dodajemy cukier, letnie mleko i letnią wodę, mieszamy  
do połączenia się składników. Dodajemy mąkę, oliwę i sól i wyrabiamy ciasto. Będzie dosyć klejące.

Ciasto przekładamy na posypany mąką blat i formujemy bułki – po ok. 75 g każda,
kształty dowolne. Przekładamy na posmarowaną oliwą blachę do pieczenia

lub duży talerz posmarowany oliwą lub obficie posypany mąką (talerz sprawdza się wtedy,  
gdy blacha nie mieści się do lodówki).

Odstawiamy do wyrośnięcia na minimum godzinę lub wkładamy na noc lodówki.

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Bułki wyciągamy z lodówki (lub bierzemy podrośnięte), 
przekładamy na blachę posmarowaną oliwą i smarujemy pastą ryżową. Przygotowanie pasty 

polega na umieszczeniu w miseczce wszystkich składników i wymieszaniu ich łyżką.

Bułki pieczemy przez 25–30 minut, aż się lekko przyrumienią.
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Składniki na ciasto:
500 g ziemniaków

500 g mąki
100 g miękkiego masła

100 g cukru
4 jajka

50 g suszonej żurawiny
50 g rodzynek

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 opakowanie suchych drożdży

sól
masło do posmarowania rąk

Liczba porcji: 15 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut

 BUŁECZKI Z RODZYNKAMI I ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

(NA DROŻDŻACH I PROSZKU DO PIECZENIA)

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy i gotujemy w osolonej wodzie.  

Odcedzamy i bardzo dokładnie ugniatamy. Dodajemy masło oraz cukier i mieszamy.  
Odstawiamy do lekkiego przestudzenia.

Mąkę mieszamy z drożdżami oraz proszkiem do pieczenia.  
Dodajemy razem z jajkami do ziemniaków i wyrabiamy ciasto.  

Na koniec wsypujemy żurawinę i rodzynki, mieszamy.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia.  

Smarujemy ręce masłem i formujemy bułeczki o średnicy około 4 centymetry.  
Podczas formowania zwracamy uwagę aby owoce znalazły się wewnątrz  

– dzięki temu unikniemy ich zbytniego podpiekania. 
Bułki układamy zachowując spore odstępy.  

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia.
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C.  

Pieczemy do zrumienienia 30–40 minut. Studzimy na kratce.
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 ROGALE ŚNIADANIOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 rogali

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina 20 minut wyrastania + 20 minut pieczenia

Składniki:
500 g mąki pszennej chlebowej

20 g świeżych drożdży (lub 8 g drożdży suszonych)
80 g roztopionego masła
200 ml ciepłego mleka

1 jajko + 1 do posmarowania
2 łyżeczki cukru
⅔ łyżeczki soli

mak, sezam lub czarnuszka do posypania

Przygotowanie:
Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku, dodajemy cukier i łyżkę mąki.  

Kiedy drożdże ruszą, dodajemy jajko oraz mąkę wymieszaną z solą i wyrabiamy na gładkie ciasto 
przez około 10 minut. Dodajemy masło i wyrabiamy do czasu, kiedy ciasto je wchłonie.

Zostawiamy pod przykryciem na godzinę do wyrośnięcia.  
Po tym czasie uderzamy pięścią w ciasto i dzielimy na 8 równych części.

Każdą rozwałkowujemy na podłużne kółko lub trójkąt i zwijamy. 

Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i odstawiamy na 1 godzinę 20 minut  
do wyrośnięcia. Następnie smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy makiem.

Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C. 
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 PROSTE ROGALE JOGURTOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 rogali

Czas przygotowania: 90 minut

Składniki:
600 g mąki orkiszowej
50 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru
400 g jogurtu naturalnego typu greckiego

2 jajka
1 łyżeczka soli

mąka do podsypania
sezam lub mak do posypania

Przygotowanie:
Drożdże kruszymy, mieszamy z cukrem, dwiema łyżkami mąki i dwiema łyżkami jogurtu. 

Odstawiamy zaczyn w ciepłe miejsce na 15 minut.

Odkładamy dwie łyżeczki jogurtu. Do zaczynu dodajemy wszystkie składniki  
i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Ponownie odstawiamy na 15–20 minut.

Ciasto wykładamy na podsypaną mąką stolnicę i formujemy z niego koło. 
Kroimy jak tort, na 8 części.

Zawijamy rogaliki i układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Smarujemy odłożonym jogurtem, posypujemy ziarnami i jeszcze raz odstawiamy na 15 minut.
Pieczemy w temperaturze 190°C przez 20–25 minut.
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 DROBNE WYPIEKI 
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 JOGURTOWE PODPŁOMYKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

(NA PROSZKU DO PIECZENIA)

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  15 minut 

Przygotowanie:
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i wyrabiamy ręką do uzyskania gładkiego,  

elastycznego ciasta, które nie lepi się do rąk. W razie potrzeby podsypujemy mąką.  
Odstawiamy na 5 minut.

Dzielimy ciasto na 4 części. Każdą wałkujemy do uzyskania okręgu o grubości około 1 cm. 
Smażymy na suchej, rozgrzanej patelni około 3 minuty z każdej strony

– aż ciasto lekko urośnie i się przyrumieni.

Składniki:
1 czubata szklanka mąki orkiszowej + ½ szklanki do podsypywania

¾ łyżeczki proszku do pieczenia
½ szklanki jogurtu naturalnego gęstego

½ łyżeczki soli
½ łyżeczki kurkumy
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Przygotowanie:
Masło roztapiamy i studzimy. Mleko podgrzewamy, żeby było ciepłe (nie gorące).

W misce mieszamy drożdże z mlekiem i cukrem, stopniowo dodajemy przesianą mąkę z solą 
i wbijamy 2 jajka. Wyrabiamy na gładkie ciasto. W razie gdyby lepiło się do rąk podsypujemy 

mąką. Na końcu dodajemy stopione masło i nadal wyrabiamy do czasu aż masło „wejdzie” 
w ciasto. Zostawiamy do wyrośnięcia przykryte ściereczką na godzinę. 

W międzyczasie obieramy cebulę i kroimy ją w piórka. Rozgrzewamy olej na patelni i wrzucamy 
cebulę. Dodajemy szczyptę soli, pieprzu i kminek. Dusimy pod przykryciem 8–10 minut na małym 

ogniu, od czasu do czasu mieszamy.

Ciasto dzielimy na 10–12 równych części i wyrabiamy bułeczki, układamy je na blaszce 
w odstępach kilkucentymetrowych (sporo urosną), spłaszczamy, smarujemy rozbełtanym 

jajkiem i na środku każdej bułeczki układamy po 2 łyżki farszu z cebuli. Zostawiamy na 5 minut 
do wyrośnięcia i pieczemy w 200°C przez 15–20 minut do zarumienienia.

Składniki:
600 g mąki pszennej

250 g mleka
100 g masła

30 g świeżych drożdży lub 8 g instant
3 jajka

1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru

Na nadzienie:
4 cebule

1 łyżeczka kminku w całości
2 łyżki oliwy

Liczba porcji: 10–12 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny

 CEBULARZE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(NA DROŻDŻACH)
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 BAJGLE PEŁNOZIARNISTE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  20 minut + 1 noc i 2 ½ godziny wyrastania + 20 minut pieczenia

Składniki na bajgle:
450 g mąki pszennej pełnoziarnistej

260 ml ciepłej wody
1 łyżka miodu

7 g drożdży suszonych
1 ½ łyżeczki soli

4 łyżki czarnuszki lub sezamu

Składniki na roztwór:
1 l wrzącej wody

2 łyżki miodu
1 łyżki sody oczyszczonej

2 łyżeczki soli

Przygotowanie:
Ciasto na bajgle przygotowujemy dzień wcześniej. Mąkę wsypujemy do miski, a wodę mieszamy 
z miodem, drożdżami i solą. Dodajemy płyn do mąki, mieszamy i wyrabiamy ręką 3–4 minuty. 

Przykrywamy i odstawiamy na 10 minut, następnie znowu wyrabiamy około 3 minuty. 
Umieszczamy ciasto w misce, przykrywamy folią i odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę, 

w temperaturze pokojowej. Po tym czasie znowu chwilę wyrabiamy, formujemy kulę,  
wkładamy do miski i przykrywamy folią. Wstawiamy do lodówki na noc.

Następnego dnia chwilę wyrabiamy ciasto na stolnicy. Formujemy wałek i kroimy go na 8 części. 
Z każdej części formujemy kulkę. Spłaszczamy ją i palcem albo małym ringiem robimy w środku 

dziurkę. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1 ½ godziny do wyrośnięcia.
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. 

Zagotowujemy wodę w dużym garnku i dodajemy pozostałe składniki roztworu.  
Zmniejszamy ogień. Wrzucamy po 3–4 bajgle i gotujemy po 1 minucie z każdej strony.  

Odcedzamy i kładziemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.  
Posypujemy ziarnami i pieczemy 20 minut. 
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 GRISSINI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 16 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny 20 minut

Składniki:
20 g świeżych drożdży

150 ml letniej wody
250 g mąki pszennej

1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka soli

2 łyżki oliwy z oliwek + do posmarowania blachy
1 jajko

ulubione dodatki – sól morska, ziarna słonecznika, sezam, czarnuszka, suszone zioła

Przygotowanie:
Do letniej wody wkruszamy drożdże, dodajemy cukier, 2 łyżki mąki i mieszamy.  

Miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut.  
Pozostałą mąkę przesiewamy do drugiej miski, dodajemy sól, wlewamy drożdżowy rozczyn 
i mieszamy. Dolewamy oliwę i wyrabiamy ciasto do czasu, aż będzie elastyczne i jednolite. 

Wkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na godzinę, by podwoiło objętość. 

Po tym czasie jeszcze chwilę zagniatamy ciasto i dzielimy je na 4 części.  
Do każdej części dodajemy ulubione dodatki i zagniatamy jeszcze przez minutę,  

by dodatki połączyły się z ciastem.
(W przypadku soli morskiej, nie dodajemy jej do ciasta, jedynie posypujemy nią  

paluchy przed pieczeniem). Z każdej części robimy 4 wałeczki,  
które kładziemy na blasze posmarowanej oliwą.

Odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia,  
następnie smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy dodatkami.

Wstawiamy blachę do piekarnika nagrzanego do 200°C i pieczemy 20 minut, na złoty kolor.
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 PALUCHY DROŻDŻOWE Z SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MARTYNA SOBKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny 30 minut

Składniki:
450 g mąki pszennej + do podsypywania

7 g suchych drożdży
250 ml mleka
1 łyżka cukru

1 łyżka soli
1 żółtko

70 g roztopionego masła
150 g tartego sera żółtego

mielona ostra papryka

Przygotowanie:
Mleko podgrzewamy w garnku na małym ogniu. Powinno być ciepłe, ale nie gorące.

W osobnej miseczce krótko ucieramy roztopione masło wraz z żółtkiem.

Do dużej miski przesiewamy mąkę pszenną. Dodajemy do niej cukier, sól oraz drożdże.
Dolewamy mleko oraz masę z masła i żółtka. Za pomocą drewnianej łyżki mieszamy całość,

a następnie wyrabiamy, aż powstanie gładkie i elastyczne ciasto, które nie będzie się lepić do rąk.

Z gotowego ciasta formujemy kulę. Przekładamy ją do miski, przykrywamy ściereczką
i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, bez przeciągów, na około 60–90 minut.
Po wyrośnięciu ciasto delikatnie zagniatamy i dajemy mu odpocząć przez kilka minut.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na prostokąt o grubości 5 mm. Na połowie ciasta 
rozsypujemy starty żółty ser oraz czerwoną paprykę w proszku, przykrywamy drugą połową 

ciasta i delikatnie dociskamy, aby brzegi dokładnie się skleiły.

Powstały prostokąt kroimy wzdłuż krótszego boku na 8 pasków.  
Każdy z nich kilkakrotnie skręcamy. Tak powstałe paluchy układamy na blaszce  

wyłożonej papierem do pieczenia i odstawiamy na 20 minut do wyrośnięcia,  
a następnie smarujemy rozmąconym żółtkiem. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C. 

Pieczemy około 15 minut, aż paluchy będą rumiane. Po upieczeniu studzimy na kratce.
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 DROŻDŻOWE KULKI Z SEREM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KINGA GÓRSKA

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 20

Czas przygotowania: 40 minut + czas wyrastania

Składniki:
400 g mąki pszennej

220 ml ciepłego mleka
2 łyżki roztopionego masła

7 g suszonych drożdży 
1 jajko

½ łyżki soli
½ łyżeczki cukru
160 g żółtego sera

1 żółtko
zioła prowansalskie, suszony czosnek

Przygotowanie:
Drożdże mieszamy z mlekiem i cukrem, odstawiamy na kilka minut.  

Dodajemy sól, jajko, masło i większą część mąki.  
Wyrabiamy, podsypując pozostałą mąką, aż uzyskamy elastyczne ciasto (ok. 10 minut). 

Formujemy z niego kulę, oprószamy mąką, przekładamy do głębokiej miski i przykrywamy 
lnianą ściereczką. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 1,5–2 godziny. 

Po tym czasie formujemy kulki, spłaszczamy je.  
Do środka dajemy kawałek sera, szczyptę czosnku i zawijamy kule.  

Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, przykrywamy ściereczką  
i odstawiamy do ponownego wyrośnięcia (ok. 30 minut).

Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Bułeczki smarujemy roztrzepanym żółtkiem  
i posypujemy ziołami prowansalskimi. Pieczemy 20 minut.
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 ROGALIKI ZE SZPINAKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 12 rogali

Czas przygotowania: 2 godziny 20 minut

Składniki na ciasto:
300 g mąki pszennej

125 ml ciepłego mleka
10 g świeżych drożdży

1/2 łyżeczki cukru
1/2 łyżeczki soli

1 jajko
1 łyżka miękkiego masła

Składniki na nadzienie:
150 g świeżego szpinaku

100 g sera lazur 
2 ząbki czosnku

1 łyżka klarowanego masła
sól, pieprz

Dodatkowo:
1 jajko do posmarowania

opcjonalnie sezam

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski, robimy wgłębienie, w które wkruszamy drożdże,  

zasypujemy cukrem i dodajemy ciepłe mleko. Mieszamy, zagarniając trochę mąki  
i  odstawiamy na 10 minut. 

Dodajemy sól, jajko i masło. Wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto.
Przykrywamy i odstawiamy na godzinę w ciepłe miejsce.

Na patelni roztapiamy masło, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, a po chwili szpinak. 
Solimy, smażymy 2–3 minuty i odstawiamy do przestygnięcia.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na kształt koła, które dzielimy na 12 trójkątów.
Wykładamy szpinak na wierzch, dodajemy po kawałku sera

i oprószamy świeżo mielonym pieprzem.

Zwijamy proste rogaliki, układamy na blaszce wyłożonej papierem i odstawiamy
na 20 minut do wyrośnięcia. Smarujemy jajkiem, posypujemy sezamem  

i pieczemy 25 minut w temperaturze 180°C.
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 PODPŁOMYKI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(BEZ WSPOMAGACZY)

Liczba porcji: 10 porcji

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
400 g mąki

2/3 łyżeczki soli
250 ml letniej wody

Przygotowanie:
Mąkę z solą przesiewamy, robimy wgłębienie, wlewamy wodę  

i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto (jak na pierogi).  
Zostawiamy na stolnicy pod przykryciem na 10 minut. 

Następnie odrywamy kawałki ciasta i rozwałkowujemy.  
Pieczemy na suchej, rozgrzanej patelni po pół minuty z każdej strony  

lub w rozgrzanym piecu chlebowym.
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 WYPIEKI ŚWIATA 
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 CHACZAPURI IMERETYŃSKIE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA SODZIE)

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki na ciasto:
500 g mąki

450 ml maślanki
1 łyżka oleju słonecznikowego

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
½ łyżeczki soli

Składniki na farsz:
250 g sera feta

250 g sera korycińskiego swojskiego
125 g sera żółtego

100 g twarogu
2 jajka

50 g miękkiego masła
sól

świeżo mielony pieprz

Składniki do smarowania:
1 jajko

1 łyżka masła śmietankowego
2 łyżki masła do smarowania po upieczeniu

Przygotowanie:
Do maślanki dodajemy olej, sodę, sól i mieszamy. Stopniowo wsypujemy mąkę, zagniatając 

gładkie, miękkie ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy, by odpoczęło. 

Sery ścieramy na tarce. Wbijamy jajka i doprawiamy solą i pieprzem. Wszystko dokładnie 
mieszamy i dzielimy na sześć równych części. Z każdej z nich formujemy kulę.

Ciasto dzielimy na sześć porcji. Na stolnicy, podsypanej mąką, każdą z nich wałkujemy na krążek 
o średnicy około 20 cm. Na placuszku kładziemy masę serową i zlepiamy ciasto u góry.

Obracamy zlepieniem do dołu i wałkujemy tak, by miał średnicę 20 cm.  
Stronę ze zlepieniem smarujemy jajkiem rozkłóconym z masłem.

Smażymy na suchej patelni teflonowej do momentu zrumienienia się skórki.
Obracamy na drugą stronę i dopiekamy. Powtarzamy czynności z pozostałymi porcjami.

Upieczone, smarujemy masłem i odkładamy na kuchenną kratkę.
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 CHAPATI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

(BEZ WSPOMAGACZY)

Liczba porcji: 16 chlebków

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki:
200 g mąki pszennej + 50 g do podsypania ciasta

100 ml wody

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z wodą. Zagniatamy ciasto, wtłaczając w nie jak najwięcej powietrza. 

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut, by odpoczęło.

Po tym czasie dzielimy je na 16 małych kawałków. Każdy z nich rozwałkowujemy na grubość 
kilku milimetrów, podsypując ciasto niewielką ilością mąki, aby nie przywierało.

Kładziemy chlebki na suchej, rozgrzanej patelni i na małym ogniu podpiekamy je do momentu, 
kiedy pojawią się pęcherzyki. Odwracamy i w taki sam sposób podpiekamy drugą stronę.
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 FOUGASSE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 2 duże liście

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki:
350 g mąki pszennej

250 ml wody
7 g drożdży instant

2 łyżki oliwy + do nasmarowania
1 łyżka cukru

1 łyżka soli
2 łyżeczki ziół prowansalskich

opcjonalnie: gruboziarnista sól morska i gałązka rozmarynu

Przygotowanie:
Drożdże i cukier zalewamy ciepłą wodą, mieszamy i odstawiamy na 5–8 minut,  

aż utworzy się piana. Mąkę łączymy z solą i ziołami. Dodajemy do niej spienione drożdże  
i 2 łyżki oliwy, a następnie wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto.  

Formujemy kulę i odkładamy do nasmarowanej oliwą miski.  
Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do podwojenia objętości, na około 60 minut. 

Gdy ciasto wyrośnie, dzielimy je na dwie równe porcje. Podsypujemy mąką  
i rozwałkowujemy na owalne placki ok. 1,5 cm grubości. 

Delikatnie przenosimy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.  
Nacinamy przez środek, a następnie kilka razy po bokach.

Delikatnie rozciągamy palcami ciasto, aby poszerzyć nacięcia i nadać formę liścia.
Smarujemy oliwą, posypujemy solą i listkami świeżego rozmarynu. 

Pieczemy 20 minut w piekarniku nagrzanym do 210°C.
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 GÖZLEME 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: BERNADETTA PARUSIŃSKA-ULEWICZ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 1 godzina + 70 minut oczekiwania

Składniki na placki:
600 g mąki pszennej

375 ml wody
1 łyżeczka suszonych drożdży

1 płaska łyżka soli
1 czubata łyżka cukru

Nadzienie:
450 g mrożonego szpinaku

1 opakowanie półtłustej fety (270 g)
2 łyżki masła klarowanego

3 ząbki czosnku
pieprz

Dodatkowo:
50 g roztopionego klarowanego masła

Przygotowanie – placki:
Wodę podgrzewamy do temperatury 36–37°C. Do 50 ml wody dodajemy cukier oraz drożdże. 

Dokładnie mieszamy, odstawiamy na 10 minut. Do dużej miski wsypujemy mąkę, sól oraz 
pozostały cukier. Wlewamy rozrobione drożdże oraz resztę wody, wyrabiamy elastyczne ciasto. 

Przykrywamy ściereczką, odstawiamy do wyrośnięcia na 60 minut do podwojenia objętości.

Przygotowanie – farsz:
Szpinak rozmrażamy na sicie, aby odsączyć dokładnie nadmiar wody. Czosnek obieramy,  

siekamy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło klarowane. Wrzucamy czosnek,
a po 30 sekundach szpinak. Dokładnie mieszamy. Gdy szpinak dobrze się zagrzeje, dodajemy 

pokrojony w drobną kostkę ser feta. Smażymy 3–4 minuty, kilka razy w tym czasie mieszając. 
Doprawiamy do smaku pieprzem. Odstawiamy do wystudzenia.

 
Z ciasta odcinamy kawałki wielkości piłeczki pingpongowej.

Rozwałkowujemy okrągłe placki na blacie oprószonym mąką pszenną. 

Na połowę placka nakładamy farsz szpinakowy, przykrywamy drugą połówką ciasta  
i zlepiamy dokładnie brzegi. Rozgrzewamy patelnię i układamy gözleme. Smażymy 45–60 sekund, 

aż ciasto ładnie się przyrumieni, a na jego powierzchni zaczną się wytwarzać pęcherzyki 
powietrza. Odwracamy na drugą stronę, smarujemy roztopionym masłem  

i smażymy jeszcze około 30 sekund.
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 LANGOSZE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: RAFAŁ KOWAL

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 3

Czas przygotowania: 15 minut + 1 godzina na wyrastanie

Składniki:
300 g mąki pszennej chlebowej

175–200 ml mleka
łyżeczka drożdży instant

szczypta cukru
szczypta soli

olej do smażenia

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy, mieszamy z drożdżami, solą i cukrem.  

Dodajemy ciepłe mleko i wyrabiamy miękkie i elastyczne ciasto.  
Pozostawiamy do wyrośnięcia na pół godziny.

Po tym czasie ponownie wyrabiamy, ciasto dzielimy na sześć równych części  
i rozciągamy na cienkie placki. Odstawiamy ponownie do wyrośnięcia. 

W garnku rozgrzewamy olej, powinno być go tyle, by placki spokojnie unosiły się na jego 
powierzchni podczas smażenia. Smażymy po około minucie z każdej strony

i odsączamy na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju.
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 BUŁKI PITA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 8–10 bułek

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki:
450 g mąki pszennej chlebowej

200 ml ciepłej wody
20 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z cukrem i dodajemy ciepłą wodę.  

Następnie porcjami dosypujemy mąkę wymieszaną z solą i wyrabiamy gładkie ciasto.
Zostawiamy pod przykryciem do wyrośnięcia na około 40 minut.

Ciasto powinno podwoić swoją objętość.

Ciasto dzielimy na 8–10 części. Z każdej formujemy bułeczkę, wałkujemy na płaski placek
i układamy na papierze do pieczenia. Zostawiamy na 15 minut do wyrośnięcia.

Pieczemy około 10 minut w temperaturze 230°C.
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 CHLEBKI NAAN Z MASŁEM CZOSNKOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 1 godzina 45 minut

Składniki na chlebki naan:
400 g mąki pszennej + ilość do podsypania

15 g świeżych drożdży
125 ml letniej wody

1 łyżeczka cukru
25 g masła klarowanego

200 g jogurtu greckiego (w temperaturze pokojowej)
1 łyżka czarnuszki

½ łyżeczki soli

Składniki na masło czosnkowe:
50 g masła w temperaturze pokojowej
3 ząbki czosnku drobno posiekanego

garść drobno posiekanej natki pietruszki 

Przygotowanie:
Drożdże mieszamy z wodą, cukrem i 1 łyżką mąki. Odstawiamy na 10 minut w ciepłe miejsce. 

Mąkę mieszamy z solą oraz czarnuszką. Wlewamy zaczyn, roztopione masło oraz jogurt 
i zagniatamy ciasto. Wyrabiamy aż będzie elastyczne i miękkie. Ciasto przekładamy do miski, 

przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia.  
Ciasto ponownie zagniatamy i dzielimy na 10–12 porcji.

 Wykładamy na blat oprószony mąką i formujemy placki o średnicy ok. 15 cm.  
Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 15 minut.  

Rozgrzewamy żeliwną patelnię i na małym ogniu,  
pod przykryciem, pieczemy kolejno chlebki.

Kiedy nabiorą złotobrązowego koloru, zdejmujemy z patelni  
i smarujemy masłem wymieszanym z natką pietruszki oraz czosnkiem.
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 KARDEMUMMABULLAR  
 -- SZWEDZKIE BUŁECZKI KARDAMONOWE 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

(NA DROŻDŻACH)
Liczba porcji: 24

Czas przygotowania:  3 godziny

Składniki na ciasto drożdżowe:
600 g mąki pszennej

50 g cukru
10 g mielonego kardamonu

30 g świeżych drożdży lub 15 g suszonych
300 ml mleka

100 g masła

Składniki na nadzienie:
100 g masła

100 g cukru trzcinowego
5 g mielonego kardamonu

Składniki na glazurę:
50 ml wody
70 g cukru

Składniki na posypkę:
50 g cukru

5 g mielonego kardamonu

Przygotowanie:
Ciasto drożdżowe:

Ze świeżych drożdży przygotowujemy zaczyn, rozprowadzając je w letnim mleku i dodając jedną 
łyżkę cukru oraz mąki. Zaczyn odstawiamy na 10 minut. W przypadku suchych drożdży etap ten 

pomijamy i po prostu wsypujemy drożdże do mąki.

Do miski wsypujemy mąkę, cukier oraz kardamon. Wlewamy zaczyn oraz roztopione masło. 
Dokładnie mieszamy. Ciasto wyrabiamy ręcznie lub przy pomocy miksera z hakami do ciasta 

drożdżowego. Gdy składniki się połączą, miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy ciasto na 
półtorej godziny do wyrośnięcia.

Nadzienie:
Masło o temperaturze pokojowej miksujemy z cukrem trzcinowym i mielonym kardamonem. 
Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na podsypanym mąką blacie na prostokąt o wymiarach  

70 × 40 cm. Nadzieniem smarujemy wierzch ciasta, a następnie składamy je na trzy części niczym 
list do koperty wzdłuż dłuższego boku. Delikatnie je rozwałkowujemy, aby je wyrównać.

Tak przygotowane ciasto kroimy na 20–24 pasy o grubości 1–1,5 cm. Z każdego pasa ciasta 
formujemy bułeczki, zawijając je trzykrotnie wzdłuż dwóch palców (wskazującego i środkowego), 

a następnie oplatając kciuk, przekładamy od góry i zawijamy do środka.

Uformowane kardemummabullar układamy na papierze do pieczenia po maksymalnie 12 sztuk 
na blachę, zachowując spore odstępy. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy do ponownego 

wyrośnięcia na 30–45 minut.

Glazura i pieczenie:
Wodę gotujemy wraz z cukrem, doprowadzając do wrzenia. Glazurą smarujemy wyrośnięte 

bułeczki i posypujemy je cukrem kardamonowym.

Kardemummabullar pieczemy 20–25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Gotowe bułeczki 
kardamonowe najlepiej smakują jeszcze ciepłe.
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 BRIOSZKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 2 brioszki

Czas przygotowania:  30 minut + 12 godzin oczekiwania

Składniki:
400 g mąki pszennej

50 g cukru
1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią

30 g świeżych drożdży (lub 15 g suszonych)
100 ml letniego mleka

3 jajka + 1 żółtko
200 g miękkiego masła

szczypta soli

Przygotowanie:
Ze świeżych drożdży przygotowujemy zaczyn, rozpuszczając je w letnim mleku  

wraz z 1 łyżką cukru i 1 łyżką mąki. Zaczyn odstawiamy na 10 minut, aż drożdże się wzburzą.  
(Suszone drożdże wsypujemy od razu do mąki z resztą składników.)

Do miski wsypujemy mąkę, sól oraz cukier, wbijamy jajka i wlewamy gotowy zaczyn.  
Mieszamy wszystko drewnianą łyżką. Ciasto wyrabiamy rękoma lub przy pomocy miksera 

z hakami do ciasta drożdżowego. Masło w temperaturze pokojowej kroimy w kostkę.  
Po 10 minutach zaczynamy powoli dodawać masło i dalej wyrabiamy,  

aż ciasto będzie gładkie i błyszczące. Miskę z ciastem na brioszkę przykrywamy folią  
i wstawiamy na całą noc do lodówki.

Rano ciasto wyjmujemy z lodówki, zagniatamy kilka razy i odstawiamy na 30 minut  
w ciepłe miejsce. Następnie dzielimy je na 16 równych części. Formujemy z nich kule i układamy 

je w 2 keksówkach o długości ok. 25 cm, pokrytych papierem do pieczenia.  
Ciasto odstawiamy na 1 godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Następnie wierzch brioszki 

smarujemy roztrzepanym żółtkiem i pieczemy w 180ºC przez 25–30 minut do suchego patyczka.  
Gotowe ciasto wyjmujemy z formy i odstawiamy do przestudzenia na kwadrans.  

Brioszkę podajemy z konfiturami lub miodem.
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 CYNAMONOWY WIENIEC DROŻDŻOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  30 minut + 1 noc i 20 minut wyrastania + 20 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej

150 g mąki 
½ łyżeczki soli

3 łyżki erytrolu lub cukru
1 łyżeczka cynamonu
7 g suszonych drożdży
160 ml letniego mleka

1 jajko
30 g roztopionego masła

½ łyżki oleju

Składniki na farsz:
1 szklanka daktyli
3 łyżki cynamonu
2 łyżki kardamonu

½ szklanki wody
½ szklanki posiekanych orzechów,  

np. laskowych, migdałów, włoskich
100 g posiekanej gorzkiej czekolady

2 łyżki roztopionego masła

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy w dużej misce z erytrolem, solą, drożdżami i cynamonem.  

Dodajemy jajko i masło, mieszamy łyżką. Stopniowo dolewamy mleko, wyrabiając ciasto ręką. 
Przenosimy je na stolnicę i ugniatamy 10 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Formujemy kulę 

i wkładamy do miski wysmarowanej olejem. Przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy  
do lodówki na noc.

Następnego dnia wyjmujemy ciasto z lodówki. Szklankę daktyli zalewamy wrzątkiem. 
Odstawiamy wszystko na pół godziny. W tym czasie przygotowujemy farsz.

Daktyle blendujemy z przyprawami i wodą na gładką pastę.

Ciasto wyrabiamy chwilę ręką i wałkujemy na kształt prostokąta. Smarujemy je daktylową pastą, 
zostawiając 2 cm wolne z każdej strony. Posypujemy orzechami oraz czekoladą.

Ciasto zwijamy w rulon względem dłuższego boku i przecinamy na pół ostrym nożem.  
Obie części odwracamy tyłem do siebie i zaplatamy warkocz tak, aby cynamonowe warstwy  

były na zewnątrz. Formujemy wieniec.

Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i odstawiamy na 20 minut. 
Rozgrzewamy piekarnik do 200°C. Smarujemy wieniec masłem i pieczemy 20–25 minut.
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Przygotowanie:
Drożdże rozcieramy z łyżką cukru, zalewamy połową ciepłego mleka i mieszamy z dwoma 

łyżkami mąki. Zaczyn przykrywamy i odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce.  
Mąkę mieszamy z solą i cukrem dodajemy zaczyn, jajko i pozostałe ciepłe mleko.  

Mieszamy łyżką, gdy składniki wstępnie się połączą dodajemy rozpuszczone masło.  
Wyrabiamy gładkie, lekko klejące ciasto. Odstawiamy na godzinę do podwojenia objętości.

Twaróg rozgniatamy widelcem, mieszamy z jajkiem i cukrami. Ciasto rozwałkowujemy 
na prostokąt. Smarujemy przygotowanym serem, zostawiamy 2 cm czystego brzegu.  

Na ser równomiernie rozsypujemy żurawinę.  
Zwijamy w rulon, łączenie umieszczamy pod spodem. 

Nożem przekrawamy rulon wzdłuż, jedną końcówkę zostawiamy nieprzeciętą.  
Ciasto splatamy tak aby na wierzchu był widoczny ser.  

Zalepiamy końcówki i przekładamy do formy wyłożonej papierem.

Odstawiamy na 20 minut, przed pieczeniem smarujemy rozbełtanym jajkiem i posypujemy 
płatkami migdałów. Pieczemy 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Składniki:
420 g mąki pszennej 

15 g świeżych drożdży
160 ml ciepłego mleka

60 g cukru
1 jajko

50 g roztopionego masła
szczypta soli

Składniki na nadzienie:
500 g półtłustego twarogu

1 jajko
1 łyżka cukru z wanilią

3 łyżki cukru
50 g żurawiny lub rodzynek

Dodatkowo:
płatki migdałów do posypania

jajko do posmarowania

Liczba porcji: keksówka 32 ⨉ 11 cm

Czas przygotowania: 3 godziny 

 ZAWIJANIEC SEROWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

(NA DROŻDŻACH)
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Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto łączymy ze sobą i zagniatamy gładkie, jednolite ciasto.  
Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków. Przekładamy do miski,  

przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto powinno podwoić swoją 
objętość, co zajmuje około 1,5 godziny. W tym czasie przygotowujemy masę serową miksując 
ze sobą dokładnie wszystkie składniki. Następnie roztapiamy masło, które jest składnikiem 
kruszonki i mieszamy je z mąką i cukrem. Truskawki kroimy na plasterki, a białko łączymy 

z mlekiem. Na oprószonym mąką blacie dzielimy wyrośnięte ciasto na 12 części.  
Każdą formujemy w kulkę i układamy na 2 blachach wyłożonych papierem do pieczenia. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do ponownego wyrośnięcia na około 30 minut. 

Rozgrzewamy piekarnik do 200°C.

Dnem szklanki robimy wgłębienia w bułeczkach (dociskając prawie do samej blachy),  
po czym wkładamy w nie masę serową i układamy truskawki. Brzegi drożdżówek  

smarujemy białkiem wymieszanym z mlekiem, a następnie posypujemy kruszonką.

Pieczemy przez około 15 minut, aż drożdżówki się zarumienią. Jeżeli będą za szybko się rumienić, 
to można pod koniec pieczenia obniżyć temperaturę do 180°C. 

Składniki na ciasto:
350 g mąki pszennej + do podsypania
20 g drożdży świeżych, pokruszonych

1 jajko
80 g cukru

40 g miękkiego masła
szczypta soli

150 g ciepłego mleka

Składniki na masę serową:
250 g twarogu półtłustego

1 żółtko

70 g cukru
40 g miękkiego masła

Składniki na kruszonkę:
45 g masła

80 g mąki pszennej
40 g cukru

Dodatkowo:
150 g truskawek

1 białko
1 łyżka mleka

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 2 godziny 45 minut

 DROŻDŻÓWKI Z SEREM,  
 TRUSKAWKAMI I KRUSZONKĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA DROŻDŻACH)
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 MAŚLANE ROGALIKI Z CZEKOLADĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUCJA SERAFIN

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 16

Czas przygotowania: 2 godziny + 20 minut pieczenia

Składniki:
200 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

200 g mąki pszennej
200 ml maślanki

60 g cukru
2 jajka

50 g masła
25 g świeżych drożdży

80 g mlecznej czekolady
100 g marcepanu

2 łyżki posiekanych migdałów

Przygotowanie:
Drożdże kruszymy i łączymy z ciepłą maślanką, łyżeczką cukru i łyżką mąki.

Odstawiamy na 15 minut, by zaczyn ruszył.  
Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy zaczyn, 1 jajko i żółtko, cukier i roztopione masło. 

Zagniatamy gładkie, lśniące ciasto.

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę.

Wyrośnięte ciasto dzielimy na 2 części.  
Każdą z nich rozwałkowujemy na okrąg o średnicy 35 cm.  

Kroimy na 8 porcji, na których układamy po kawałku czekolady i marcepanu.  
Rolujemy i układamy na blaszce, wyścielonej papierem do pieczenia.

Przykrywamy i zostawiamy w cieple na 20 minut.

Smarujemy białkiem, obsypujemy migdałami. Pieczemy 15–20 minut w temperaturze 200°C.
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 CHAŁKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

(NA DROŻDŻACH)

Liczba porcji: 1 sztuka

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki:
10 g świeżych drożdży lub 5 g suszonych

30 g cukru
200 g letniego mleka
300 g mąki pszennej

50 g miękkiego masła
1 jajko

1 łyżeczka cukru waniliowego
½ łyżeczki soli

Przygotowanie:
Z drożdży, cukru, mleka, mąki, żółtka (białko będzie potrzebne do posmarowania),

cukru waniliowego i soli zagniatamy jednolite ciasto.
Można do tego użyć robota kuchennego lub miksera i mieszadeł w kształcie haków.

Ciasto formujemy w kulę, przekładamy do miski i przykrywamy czystą ściereczką.
Odstawiamy do wyrośnięcia na około 2 godziny, aż podwoi objętość.

Wyrośnięte ciasto zagniatamy i dzielimy na 3 lub 4 części.  
Z każdej formujemy wałek, a następnie zaplatamy je jak warkocz.  

Tak uformowane ciasto przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia,  
lub do foremki posmarowanej olejem i odstawiamy na 30–40 minut.

Po tym czasie smarujemy białkiem, możemy też posypać makiem, sezamem lub kruszonką. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 przez 30–40 minut. Studzimy na kratce.
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 ZAKWAS ŻYTNI 
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA, ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
100 g mąki żytniej pełnoziarnistej (typ 2000)

woda (najlepiej niechlorowana, ale ja używałam od początku zwykłej wrocławskiej kranówki)

Wykonanie:
Do słoika wsypujemy całą mąkę i mieszamy ją z taką ilością letniej wody,  

aby uzyskać konsystencję gęstej śmietany. Mieszanka nie może być zbyt sztywna,  
bo zakwas musi oddychać. Odstawiamy w ciepłe miejsce (ok. 25°C). 

 
Różne osoby różnie radzą sobie ze znalezieniem takiego optymalnego miejsca. 

Może to być piekarnik z włączonym światełkiem, szafka kuchenna obok okapu,
pobliże grzejnika czy rury. Ta temperatura jest dość ważna, kiedy zaczynamy hodować zakwas.

Naczynie z zakwasem nigdy nie powinno być szczelnie zamknięte. 
 

Do przykrycia możemy użyć gazy lub bawełnianej ściereczki i przymocować ją do słoika  
gumką recepturką (to ważne, bo od razu do zakwasu dobiorą się nam muszki owocówki).

Co 12 godzin zakwas mieszamy, co 24 godziny dokarmiamy, dodając 2–3 łyżki mąki  
oraz tyle letniej wody, aby otrzymać taką samą konsystencję jak na początku.

Po około tygodniu zakwas jest gotowy do użycia,  
choć tak naprawdę można próbować piec nawet po czwartym dniu.

Jednak taki młody zakwas jest jeszcze dość słaby. 
 

W początkowej fazie spróbujmy wypieku bez użycia ciężkiej, pełnoziarnistej mąki.
Możemy też wesprzeć się dodatkiem drożdży. Po jakimś czasie zakwas nabierze takiej mocy,  

że drożdże staną się zbędne i będzie można piec bochenki nawet z mąki żytniej pełnoziarnistej, 
która jest uznawana za najcięższą z mąk.

Dokarmianie zakwasu i przygotowywanie tzw. zaczynu polega na dodaniu mąki żytniej  
oraz takiej ilości wody, aby ponownie otrzymać konsystencję gęstej śmietany.  

Proporcje mniej więcej 1:1. Po dodaniu mąki i wody zaczyn przykrywamy lnianą ściereczką  
lub ręcznikiem papierowym przymocowanym gumką recepturką i odstawiamy na 4–8 godzin,  

aż zacznie gazować, urośnie i wypełni się niewielkimi pęcherzykami powietrza.  
Tak dokarmionego zakwasu możemy użyć do wypieków.  

Warto pamiętać, aby zawsze odłożyć do słoiczka 1–2 łyżki dokarmionego zakwasu 
i przechowywać w lodówce do czasu kolejnego wypieku.
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 ZACZYN NA DROŻDŻACH 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: KATARZYNA SIERADZ

Przede wszystkim ważne jest aby:
–  drożdże były świeże, czyli sprawdzamy 

termin przydatności. Drożdże dosyć szybko 
tracą ważność. 

–  woda lub mleko dodane do rozczynu nie było 
zbyt ciepłe (czyli miało temperaturę około 
40°C). Gorące płyny zabiją drożdże i rozczyn 
nie urośnie.

–  rozczyn był przygotowywany w ciepłym 
pomieszczeniu (wystarczy, że będzie 
temperatura pokojowa i brak przeciągów). 
W wychłodzonej kuchni rozczyn nie urośnie.

Składniki na rozczyn:
– 25 g świeżych drożdży
– 1 łyżka cukru (lub miodu)
– 2 łyżki mąki pszennej
– 200 ml ciepłej wody (lub mleka)

Z powyższych składników można przygotować 
rozczyn do ciasta na pizzę z ok. 400 g mąki.
Ilość drożdży należy oczywiście dopasować  

do przepisu i mniej więcej zachować powyższe 
proporcje składników. Cukier (czy też miód)  

nie jest wyczuwalny w pizzy.

W każdym przepisie świeże drożdże można 
zastąpić takimi w proszku i odwrotnie. 
Używając drożdży z torebki nie trzeba 

przygotowywać rozczynu. Najpopularniejszy 
przelicznik mówi, że drożdży w proszku 

dajemy o połowę mniej niż świeżych, czyli 
jeżeli w przepisie jest podane 20 g świeżych 
drożdży, to możemy je zastąpić 10 g drożdży 
w proszku. Przed użyciem suchych drożdży 

należy zapoznać się z opisem na opakowaniu. 
Część producentów stosuje przelicznik

1 opakowanie suchych drożdży (8 g) = 25 g 
drożdży świeżych 

Przygotowanie rozczynu w 10 krokach:
1. Kruszymy drożdże do miski
2. Zasypujemy drożdże cukrem lub miodem
3.  Mieszamy do uzyskania jednolitej 

konsystencji
4. Dodajemy mąkę
5. Mieszamy do połączenia się składników
6. Dodajemy wodę
7. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy
8. Przykrywamy ściereczką
9.  Odstawiamy do wyrośnięcia na co najmniej 

15 minut…
10.  …a najlepiej na 30 minut, wtedy 

wyrośnie jeszcze piękniej, a ciasto będzie 
niewiarygodnie puszyste. 
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