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Drodzy Czytelnicy,

Święta coraz bliżej, więc postanowiliśmy uprościć i osłodzić Wam 

czas przygotowań. Oddajemy w Wasze ręce zbiór sprawdzonych 

wypieków, które prezentowaliśmy na kotłowych łamach w ciągu 

ostatnich lat. Wśród nich znajdziecie świąteczne klasyki, jak keksy, 

serniki, szarlotki, pierniki, jak również ciasta z nowoczesnym twistem, 

a wśród nich świąteczne trifle, wieńce, gwiazdy i inne słodkości. 

Życzymy Wam pysznych i zdrowych świąt!



Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
www.magazynkociol.pl
kontakt@magazynkociol.pl
www.facebook.com/MagazynKociol
www.instagram.com/magazynkociol
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 LEKKI TORT ORZECHOWO-KAWOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: tort o średnicy 20 cm

Czas przygotowania: 3 godziny

Składniki na biszkopt:
6 jajek

200 g cukru
200 g mąki z orzechów laskowych

2 łyżki mąki ziemniaczanej
½ łyżeczki cynamonu

Składniki na krem:
200 g miękkiego masła

160 g cukru pudru
400 g serka kremowego typu philadelphia w temperaturze pokojowej

Do nasączenia:
1 ostudzone espresso

Przygotowanie:
Ciasto: spody 3 tortownic wykładamy papierem, piekarnik rzgrzewamy do  170°C. Jajka ubijamy 
z cukrem 5-8 minut na najwyższych obrotach miksera, na jasną, puszystą masę. Dodajemy obie 

mąki wymieszane z cynamonem i delikatnie, za pomocą kopystki, mieszamy. Masę dzielimy 
na trzy równe części i wykładamy do przygotowanych tortownic. Pieczemy 20-25 minut na 

środkowym poziomie piekarnika. Biszkopty wyciągamy z piekarnika, ostrym cienkim nożykiem 
odkrawamy boki od blaszki, delikatnie wyciągamy i studzimy.  

Krem: bardzo miękkie masło ubijamy z cukrem pudrem na jasną, puszystą masę.
Nie przerywając ucierania, łyżka po łyżce dodajemy serek.

Krem wychodzi dość sztywny, ale łatwo się go rozsmarowuje. 

Na paterze układamy pierwszy blat biszkoptu, nasączamy i rozsmarowujemy ¼ kremu, następnie 
układamy kolejny biszkopt i powtarzamy czynności. Resztą kremu smarujemy boki, uzupełniamy 

szczeliny między biszkoptami i całość wyrównujemy szpatułką do tortów, zbierając krem tak, 
żeby były widoczne warstwy biszkoptu. Chłodzimy minimum 3-4 godziny. 

Ozdabiamy wedle uznania: żurawiną w cukrze, gałązkami choinki lub mandarynkami. 
Uwaga: jeśli nie posiadamy trzech tortownic, biszkopt możemy upiec jako jeden placek

i następnie go przekroić lub upiec kolejno blaty w tej samej foremce.
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 ŚWIĄTECZNY KEKSIK 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: keksówka 20 x 8 cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki:
2 jajka

70 g cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego

100 g miękkiego masła
100 g mąki pszennej

½ łyżeczki sody oczyszczonej
⅔ szklanki posiekanych moreli i rodzynek 

⅔ szklanki posiekanych migdałów, orzechów laskowych i włoskich
masło i bułka tarta do przygotowania formy

Przygotowanie:
Rodzynki i morele zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 15 minut i osączamy na sitku. 

Oddzielamy białka od żółtek. Masło ucieramy razem z żółtkami i cukrem na puch.
Białka ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier waniliowy.

Mąkę przesiewamy z sodą i mieszamy z orzechami i suszonymi owocami. 

Do miski z utartym masłem dodajemy pianę z białek i bakalie z mąką.
Mieszamy delikatnie szpatułką i wykładamy do przygotowanej foremki.

Pieczemy około 45 minut w temperaturze 170°C, do suchego patyczka.

Studzimy na kratce.
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 CIASTO PIERNIKOWE Z NUTĄ BRANDY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER

Liczba porcji: forma o średnicy 22–23 cm

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Składniki na krem:
250 g śmietanki 36%

150 g mascarpone
60 g cukru muscovado

2 łyżki brandy

Składniki na ciasto:
100 g masła

3 jajka
160 g cukru trzcinowego
3 łyżki ciemnego kakao

200 ml mleka

70 g konfitury pomarańczowej
½ łyżeczki sody oczyszczonej 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 
2 łyżeczki przyprawy korzennej

310 g mąki pszennej
2 łyżki brandy do nasączenia

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

Do podania:
kakao, kandyzowana skórka pomarańczowa

opcjonalnie brandy do nasączenia

Przygotowanie:
Dzień wcześniej w garnuszku zagotowujemy śmietankę 36% z cukrem muscavado.

Mieszamy intensywnie aż cukier dokładnie się rozpuści.
Studzimy a następnie chłodzimy w lodówce minimum 12 godzin. 

W międzyczasie przygotowujemy ciasto. Masło rozpuszczamy z kakao, przyprawą korzenną
i cukrem. Dodajemy mleko i dokładnie mieszamy aż składniki się połączą. Studzimy.

Mąkę przesiewamy z sodą i proszkiem do pieczenia, miksujemy z masłem z dodatkami oraz 
konfiturą pomarańczową. Jajka oddzielamy od żółtek. Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywną 

pianę, następnie dodajemy po jednym żółtku i miksujemy do połączenia. Pianę delikatnie 
łączymy z ciastem. Przelewamy ciasto do formy o średnicy 22–23 cm wyłożonej papierem  

do pieczenia i pieczemy 40–45 minut w temperaturze 175°C. Sprawdzamy patyczkiem,
jeśli ciasto jeszcze się nie dopiekło, wydłużamy czas pieczenia o 5–10 minut. Studzimy.

Jeżeli ciasto zbytnio wyrosło, delikatnie wyrównujemy je i obcinamy kopułkę.
Śmietankę razem z mascarpone ubijamy na najwyższych obrotach miksera do uzyskania 

puszystej konsystencji kremu (uważamy, żeby nie przebić).
Na koniec dodajemy brandy i miksujemy jeszcze chwilę. 

Ciasto możemy dodatkowo nasączyć brandy, na nie wykładamy krem,
posypujemy kakao i kandyzowaną skórką pomarańczową.
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 SERNIK POMARAŃCZOWY Z ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: tortownica o średnicy 20 cm 

Czas przygotowania: 20 minut + 110 minut pieczenia + minimum 2 godziny studzenia

Składniki na spód:
50 g mąki orkiszowej jasnej lub pszennej

30 g kakao
35 g erytrolu lub cukru
50 g roztopionego masła

50 g zmielonych migdałów
1 łyżeczka cynamonu

po ½ łyżeczki kardamonu, pieprzu i imbiru
1 jajko

szczypta soli

Składniki na sernik:
550 g sera twarogowego

250 g mascarpone
3 łyżki mąki ziemniaczanej

60 ml śmietanki 30–36%
½ szklanki erytrolu lub cukru

4 jajka
skórka otarta z 1 pomarańczy

sok z ½ pomarańczy 
szczypta soli

Składniki na mus pomarańczowy:
2 łyżki oleju rzepakowego
6 łyżek erytrolu lub cukru

2 małe pomarańcze
2 żółtka
2 jajka

6 łyżeczek skrobi ziemniaczanej

Składniki na mus żurawinowy:
150 g świeżej żurawiny + kilka do ozdoby

skórka otarta z ½ pomarańczy
2 łyżki erytrolu 

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia. 

Wszystkie składniki na spód mieszamy i przekładamy na tortownicę.
Wyrównujemy i pieczemy 15 minut.

Wszystkie składniki na sernik krótko miksujemy, tylko do połączenia składników.
Wylewamy na podpieczony spód. Pieczemy 15 minut w 180ºC, następnie zmniejszamy 

temperaturę do 120ºC i pieczemy jeszcze 80 minut. Studzimy w piekarniku przy uchylonych 
drzwiczkach, następnie odstawiamy do lodówki na kilka godzin. 

Mus pomarańczowy: z obu pomarańczy ścieramy skórkę i wyciskamy sok. Mus przygotowujemy 
w kąpieli wodnej. Do miski wlewamy olej, połowę startej skórki z pomarańczy i erytrol.  
Gotujemy około 5 minut, dolewamy prawie cały sok, zostawiając odrobinę w naczyniu.

Mieszamy energicznie ubijaczką, aż erytrol się rozpuści. Do naczynia z resztką soku dodajemy 
skrobię ziemniaczaną, dokładnie rozrabiamy, wlewamy do musu i dokładnie mieszamy.

Cały czas mieszając ubijaczką, dodajemy jajka, a następnie żółtka. Nie przerywając ubijamy 
gotujemy 5–6 minut. Jeżeli powstaną grudki, przecieramy lub blendujemy. 

Mus żurawinowy: podgrzewamy żurawinę ze skórką pomarańczową i erytrolem do momentu,
aż owoce zaczną się delikatnie rozpadać. 

Zdejmujemy obręcz z sernika, wierzch smarujemy wystudzonym musem pomarańczowym,
na środku wykładamy mus żurawinowy. Ozdabiamy świeżą żurawiną. 
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 ŚWIĄTECZNY MAKOWIEC 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 20 kawałków

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki na ciasto:
250 g mąki pszennej

200 g masła
⅔ szklanki cukru

4 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na masę makową:
300 g mielonego maku

2 jajka
60 g miękkiego masła

80 g cukru pudru
3 łyżki miodu
60 g rodzynek

100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
60 g posiekanych orzechów włoskich

2 łyżeczki aromatu migdałowego

Składniki na lukier:
140 g cukru pudru
1 łyżeczka miodu

4 łyżeczki soku z cytryny

Przygotowanie:
Mak zalewamy wrzątkiem i odstawiamy do wystudzenia.

Odciskamy z wody przez lniany ręcznik kuchenny.

Ciasto: 
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Masło rozpuszczamy i studzimy. Białka ubijamy z cukrem  

na sztywno, dodajemy po 1 żółtku i cały czas miksujemy. Wsypujemy mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia i mieszamy szpatułką. Wlewamy ostudzone masło i łączymy z ciastem. 

Przekładamy je na blaszkę (21/25 cm) wysmarowaną masłem i obsypaną bułką tartą.

Masa makowa: 
Miękkie masło miksujemy z cukrem pudrem, dodajemy żółtka i ponownie miksujemy. 
Dokładamy mak, rodzynki, orzechy, skórkę pomarańczową, miód i aromat. Mieszamy.

Białka ubijamy na sztywno, przekładamy do maku i delikatnie łączymy.
Masę makową wykładamy na ciasto. Pieczemy 45 minut.

Wyjmujemy z piekarnika i stawiamy blaszkę na kratkę do studzenia.

Składniki lukru miksujemy przez minutę. Smarujemy nim wystudzony makowiec.
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 CIASTO TRUFLOWE 
Z MASCARPONE I KASZTANAMI 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: SEBASTIAN KARKOWSKI

Liczba porcji: tortownica o średnicy 25 cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na ciasto:
4 jajka

120 g cukru pudru
250 g gorzkiej czekolady
125 ml śmietanki 12 %

125 ml mleka 3,2 %
125 g orzechów włoskich

200 g kasztanów 
250 g masła + do posmarowania formy 

1 łyżeczka przyprawy piernikowej 

Składniki na krem:
250 g mascarpone

 100 g śmietanki 30–36% 
80 g cukru pudru 

sok z cytryny 

Przygotowanie:
Ciasto:

W kąpieli wodnej roztapiamy posiekaną czekoladę i masło, studzimy. W osobnym garnku 
zagotowujemy mleko, śmietanę oraz kasztany. Miksujemy na jednolitą masę. 

Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ucieramy z cukrem pudrem, następnie mieszamy z czekoladą 
i masą z kasztanów. Wszystkie składniki miksujemy do uzyskania jednolitej masy.

Dodajemy przyprawę piernikową i drobno posiekane orzechy włoskie.

Białka ubijamy na sztywną pianę i delikatnie dodajemy do masy czekoladowo-kasztanowej.
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C. Brzegi tortownicy smarujemy masłem, spód wykładamy 

papierem do pieczenia. Przekładamy masę do formy i pieczemy 25 minut, studzimy.

Krem:
W wysokiej misce ubijamy na sztywno mocno schłodzoną śmietankę.

Stopniowo dodajemy mascarpone oraz cukier puder, ubijamy do uzyskania jednolitej konsystencji.
Całość skrapiamy sokiem z cytryny.

Krem wykładamy na ostudzone ciasto, dekorujemy posiekaną czekoladą i orzechami. 
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 ŚWIĄTECZNE TRIFLE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: misa o średnicy 22–23 cm

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki na śliwki:
200 g wydrylowanych śliwek
1 łyżka przyprawy do piernika

2 łyżki cukru
½ szklanki wody

Składniki na krem:
700 g mascarpone

200 g kajmaku
500 g śmietanki 36%

Składniki na orzechy z rodzynkami:
1 garść orzechów laskowych

1 garść rodzynek
½ szklanki wody

3 łyżki cukru

Składniki na poncz:
50 ml espresso

50 ml likieru baileys

Dodatkowo:
300 g biszkoptów

200 g świeżych malin

Przygotowanie:
Śliwki: owoce dzielimy na ćwiartki i dusimy na patelni z wodą, przyprawą do piernika i cukrem. 

Gotujemy do momentu odparowania wody a następnie studzimy. 

Krem: składniki dzielimy na pół i osobno ubijamy do uzyskania jednolitej masy.
Orzechy z rodzynkami: wszystkie składniki przekładamy do rondelka  

i gotujemy do momentu wyparowania wody. 

Poncz: wszystkie składniki mieszamy w misce. 

Każdy biszkopt moczymy z jednej strony i układamy w misie suchą stroną do dołu. Biszkopty 
przykrywamy kremem. Wykładamy kolejną warstwę biszkoptów. Następna warstwa 

to ostudzone śliwki, które przykrywamy kremem i nasączonymi biszkoptami. Na biszkopty 
wykładamy krem, świeże maliny, ponownie krem i ostatni raz biszkopty, które finalnie 

przykrywamy kremem. Wierzch posypujemy rodzynkami z orzechami.

Chłodzimy w lodówce przez 2 godziny. Serwujemy na zimno.
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Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 170°C.

Tortownicę o średnicy 24 cm smarujemy masłem i oprószamy mąką.

Żółtka oddzielamy od białek, miksujemy z 200 g cukru na wysokich obrotach, aż masa będzie 
jasna i puszysta. Dodajemy wanilię, miękkie masło i mąkę, miksujemy.

Do masy przekładamy twaróg i jeszcze raz miksujemy.

Białka ubijamy na sztywno z 50 g cukru. Dodajemy do masy serowej i delikatnie łączymy 
szpatułką. Całość wykładamy do tortownicy. Wierzch wyrównujemy i posypujemy żurawiną, 

którą następnie lekko wciskamy palcami w masę serową.

Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 30 minut, następnie zmniejszamy temperaturę do 120°C
i pieczemy 1 godzinę 10 minut. Po upieczeniu drzwiczki piekarnika blokujemy drewnianą łyżką

i pozostawiamy w nim sernik na 30 minut. Następnie wyjmujemy i studzimy.

Po ostudzeniu wkładamy sernik w formie do lodówki na noc.

Składniki:
5 jajek

250 g cukru drobnego
1 kg twarogu sernikowego z wiaderka

100 g świeżej żurawiny
80 g miękkiego masła

ziarenka z 1 laski wanilii lub 1 łyżka pasty waniliowej
2 łyżki mąki pszennej

Dodatkowo:
1 łyżeczka masła do posmarowania tortownicy

1 łyżka mąki pszennej do wysypania tortownicy

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 2 godziny

 SERNIK Z ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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 KRUCHE ROGALIKI ORZECHOWE 
WYKONANIE I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: 30 sztuk

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki:
100 g mielonych orzechów lub migdałów

100 g mąki pszennej
50 g cukru

100 g masła
1 żółtko

cukier puder do posypania

Przygotowanie:
Z orzechów, mąki, cukru, masła pokrojonego na kawałki i żółtka wyrabiamy ciasto.  

Można do tego użyć miksera i mieszadeł w kształcie haków.  
W  razie potrzeby do ciasta można dodać odrobinę wody lub mleka.  

Z ciasta formujemy niewielkie rogaliki i układamy je na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 20–25 minut. 

Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.

* Przepis z książki „Bukowina ocalona od zapomnienia”,  
wydanej w 2013 roku przez Fundację Bukowińską „Bratnia Pomoc” w Lubaniu.
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 WEGAŃSKI SŁONECZNIKOWIEC MARCHEWKOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Średnica tortownicy: 25 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut namaczania + 40 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
330 g marchewki startej na tarce o dużych 

oczkach
3 łyżki nasion chia lub siemienia lnianego

¾ szklanki ciepłej wody
300 g mąki orkiszowej

2 łyżki przyprawy korzennej
1 łyżeczka cynamonu

½ łyżeczki soli
1 ½ łyżeczki sody

225 ml oleju roślinnego

200 g erytrolu lub brązowego cukru
50 g posiekanych i uprażonych orzechów 

włoskich
30 g uprażonych ziaren słonecznika

Składniki na krem i posypkę:
350 g ziaren słonecznika

150 g daktyli
150 ml gorącej wody

1 łyżeczka cynamonu
3 łyżki syropu klonowego

Siemię lniane lub nasiona chia zalewamy wodą i odstawiamy na 15–30 minut.  
Daktyle zalewamy wrzątkiem, również odstawiamy.

Przygotowanie ciasta:
Nagrzewamy piekarnik do 180°C. Spód tortownicy o średnicy 25 cm wykładamy  

papierem do pieczenia, boki natłuszczamy i obsypujemy mąką lub otrębami.
W jednej misce mieszamy przesianą mąkę z przyprawami i sodą.  

W drugiej mieszamy olej z erytrolem lub cukrem i namoczonym siemieniem lnianym lub chią. 
Łączymy składniki mokre z suchymi, miksujemy. Dodajemy startą marchew i uprażone orzechy. 

Wykładamy ciasto do tortownicy i pieczemy przez 40 minut. Studzimy.

Przygotowanie kremu:
Słonecznik prażymy na suchej patelni na złoto. 200 g odsypujemy i odstawiamy do ostygnięcia. 

Na patelnię z pozostałym słonecznikiem dodajemy syrop klonowy i prażymy  
jeszcze chwilę do skarmelizowania. Odstawiamy.

Do odsypanego słonecznika dodajemy daktyle, cynamon i blendujemy, dodając stopniowo  
wody z namaczania daktyli do uzyskania kremowej konsystencji.

Składanie ciasta:
Kiedy ciasto całkowicie ostygnie przekrajamy je na pół. Smarujemy połową kremu,  

nakładamy górną część ciasta i wykładamy pozostały krem na wierzch.  
Wystudzony skarmelizowany słonecznik rozdrabniamy w palcach i posypujemy nim ciasto.



ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 2020 ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 202028 29

 CIASTO ZE SŁONECZNIKIEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Blaszka rozmiar: 30 x 20cm

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki
Biszkopt kawowy:

6 jajek
1 szklanka cukru

1 szklanka mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej

3 łyżki kakao
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Pralina ze słonecznikiem:
100 g masła

1 cukier wanilinowy
½ szklanki cukru pudru

2 łyżki mleka
300 g słonecznika

Krem:
1 puszka masy kajmakowej (300 g)

200 g masła

Poncz:
½ szklanki kawy

2 łyżki ulubionego likieru

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek. Białka wraz z cukrem ubijamy na sztywną pianę.  

Dodajemy po jednym żółtku nadal miksując. Mąki, kakao i proszek przesiewamy  
i dodajemy do masy jajecznej. Delikatnie mieszamy szpatułką.  

Wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem.  
Pieczemy przez 10–15 min w piekarniku nagrzanym do 180°C (góra dół, do suchego patyczka).

Upieczony biszkopt studzimy i kroimy wzdłuż.

Wszystkie składniki praliny zagotowujemy w garnku i przekładamy na blaszkę  
wyłożoną pergaminem. Pieczemy przez 10 minut w 200°C co chwile miesząjąc.

Słonecznik studzimy i odkładamy do miski.
Masło (ciepłe) ucieramy na puch i dodajemy uprażony słonecznik.

Biszkopty nasączamy ponczem,przekładamy masą i posypujemy słonecznikiem.
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 SERNIK MATCHA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  1 godzina + 4 godziny chłodzenia

Przygotowanie:
Ciasteczka mielimy i wysypujemy na stolnicę. Dodajemy pokrojone na kawałki masło 

i zagniatamy ciasto. Dno tortownicy o średnicy 20 cm wykładamy papierem do pieczenia 
i wylepiamy je ciastem. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez 15 minut.  

Po wyjęciu z piekarnika nakłuwamy podrośnięty spód widelcem, aby opadł.  
Studzimy. Przygotowujemy masę serową. Śmietankę mieszamy z żelatyną.  

Podgrzewamy i cały czas mieszamy, aż będzie prawie wrząca, a żelatyna się rozpuści. 
Odstawiamy. Twaróg przekładamy do misy miksera.  

Miksujemy krótko z cukrem pudrem, cukrem waniliowym i herbatą matcha.  
Gdy śmietanka z żelatyną będzie letnia, wlewamy ją do sera i szybko miksujemy.  

Wylewamy masę na ciasteczkowy spód i wyrównujemy wierzch.  
Wstawiamy do lodówki na 1 godzinę.

Śmietankę na wierzch mieszamy z octem, a gdy zgęstnieje – rozsmarowujemy na serniku. 
Wstawiamy do lodówki na 3 godziny. 

Przed podaniem posypujemy odrobiną herbaty.

Składniki na spód:
300 g ciasteczek digestive

100 g masła 

Składniki na spód:
1 kg twarogu sernikowego z wiaderka

250 g śmietanki 30–36%
200 g cukru pudru

1 łyżka cukru waniliowego
1 łyżka herbaty matcha

2 łyżki żelatyny

Składniki na wierzch sernika:
80 g śmietanki 30–36%

1 łyżeczka octu jabłkowego
1 łyżeczka herbaty matcha
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Przygotowanie:
Skórki pomarańczowe (bez białych części) siekamy w cienkie paseczki.  

Przekładamy do rondelka i zalewamy wodą, gotujemy 2 minuty.  
Przecedzamy i jeszcze raz powtarzamy czynność ze świeżą wodą.  

Z wody i cukru gotujemy syrop, wkładamy odcedzone skórki pomarańczowe i gotujemy 5 minut. 
Odcedzamy i rozkładamy skórki na papierze do pieczenia. Studzimy.

Rodzynki, daktyle, morele, orzechy i skórki pomarańczowe (część odkładamy do dekoracji) 
zalewamy brandy, przykrywamy i odstawiamy na 8 godzin.

Mąkę mieszamy z sodą, kakao i przyprawą piernikową. Masło miksujemy z cukrem  
na puszystą masę. Dodajemy po 1 jajku i dalej miksujemy. Wsypujemy mąkę wymieszaną

z pozostałymi składnikami, wlewamy miód i dokładnie mieszamy.
Na koniec przekładamy do ciasta bakalie wraz z brandy, mieszamy.

Piekarnik rozgrzewamy do 140°C. Ciasto przekładamy do wysmarowanej keksówki
o długości 23–25 cm. Pieczemy 2 godziny. Ozdabiamy skórką pomarańczową.

Składniki:
200 ml brandy

⅔ szklanki rodzynek 
⅔ szklanki posiekanych suszonych daktyli
⅔ szklanki posiekanych suszonych moreli

¾ szklanki posiekanych orzechów włoskich
2 łyżki ciemnego kakao

2 łyżki miodu
3 jajka

1 i ¾ szklanki mąki

1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody oczyszczonej

200 g miękkiego masła
¾ szklanki cukru

Składniki na skórkę pomarańczową:
skórki z 2 pomarańczy

⅔ szklanki wody
⅔ szklanki cukru

Liczba porcji: 10 kawałków

Czas przygotowania: 2 godziny 20 minut + 8 godzin namaczania

 KAKAOWY PIERNIK Z BRANDY I BAKALIAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ
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Przygotowanie:
Mokre składniki miksujemy ze sobą do połączenia w jednej misce.

W drugiej mieszamy suche.

Łączymy zawartość obu misek i mieszamy widelcem do uzyskania jednolitej masy.

Przekładamy do foremek na muffinki, wyłożonych papilotkami. Pieczemy ok. 30 minut w 180°C.

Składniki:
1 jajko

50 g miękkiego masła
80 g mleka

55–75 g cukru
70 g mąki pszennej

10–15 g kakao
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Liczba porcji: 4–5 sztuk

Czas przygotowania: 10 minut + 30 minut pieczenia

 BABECZKI CZEKOLADOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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 BEZY CHAŁWOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA JAKUBOWSKA

Liczba porcji: 20 sztuk

Czas przygotowania:  2 godziny plus czas studzenia

Składniki na bezy:
4 jajka

200 g cukru
1 szczypta soli

1 łyżka soku z cytryny
1 płaska łyżeczka skrobi ziemniaczanej

Składniki na krem:
150 g chałwy 

200 g mascarpone
½ szklanki śmietanki 36%

Dodatkowo:
1 garść wyłuskanych pistacji 

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 150°C. Jajka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę.  

Dodajemy cukier, łyżka po łyżce cały czas ubijając, potrwa to około 10 minut.  
Na koniec dodajemy sok z cytryny i skrobię ziemniaczaną.  

Na blaszce wykładamy papier do pieczenia i zachowując odstępy  
formujemy 6-centymetrowe koła. Blachę wstawiamy do piekarnika  

i po 2 minutach zmniejszamy temperaturę do 120°C, pieczemy 80 minut. 

Chałwę, mascarpone i śmietankę miksujemy do uzyskania gęstego kremu.  
Pistacje siekamy w drobną kostkę.  

Na wystudzone bezy wykładamy krem i posypujemy pistacjami. 
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 MUFFINY Z KREMEM CHAŁWOWYM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ

Liczba porcji: 12 sztuk

Czas przygotowania: 20 minut + 25 minut pieczenia

Składniki na muffiny:
250 g mąki
70 g cukru

1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki cynamonu
150 ml jogurtu naturalnego

2 jajka
80 ml oleju rzepakowego

szczypta soli
1 szklanka świeżej żurawiny

Składniki na krem chałwowy:
180 ml śmietanki 30%

100 g chałwy lnianej żurawinowej

Przygotowanie:
Jajka roztrzepujemy z jogurtem oraz olejem. Suche składniki mieszamy w osobnej misce, 

a następnie dodajemy do mokrych. Mieszamy krótko do połączenia się składników,  
na koniec wsypujemy żurawinę. Ciasto przekładamy do foremek,  

wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200°C.  
Po 5 minutach zmniejszamy temperaturę do 180°C i pieczemy jeszcze 20 minut. 

W małym garnuszku podgrzewamy śmietankę,  
dodajemy 80 g chałwy i mieszamy do rozpuszczenia.  

Muffiny smarujemy kremem i dekorujemy pokruszoną pozostałą chałwą.
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 CYNAMONOWY WIENIEC DROŻDŻOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

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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 SZARLOTKA 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: NATALIA BOGUBOWICZ

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania:  1 godzina + 1 godzina chłodzenia ciasta

Składniki na ciasto:
3 szklanki mąki pszennej + do podsypywania

2/3 szklanki cukru pudru
1 łyżka cukru waniliowego

1½ łyżeczki proszku do pieczenia
140 g masła + do posmarowania blachy

1 jajko
3 żółtka

3 łyżki śmietany 18%

Składniki na nadzienie:
4 duże jabłka
2 łyżki cukru

1 łyżeczka cynamonu
skórka otarta z 1 cytryny

3 łyżki bułki tartej
1 białko do posmarowania wierzchu

cukier puder

Przygotowanie:
Z podanych składników zagniatamy kruche ciasto. Dzielimy je na dwie części,  

jedną większą od drugiej. Kulki ciasta owijamy folią i wkładamy do lodówki na 1 godzinę.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w 1 cm kostkę.

Mieszamy z cukrem i odstawiamy.

Blachę do tarty smarujemy masłem. Większą część ciasta rozwałkowujemy, wylepiamy nim dno 
i brzegi formy. Do jabłek dodajemy cynamon i skórkę z cytryny, mieszamy.

Na cieście rozsypujemy bułkę tartą, na nią wykładamy jabłka.
Mniejszą część ciasta rozwałkowujemy, robimy nacięcia,

układamy na wierzchu i zlepiamy z brzegami ciasta.

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Wierzch ciasta smarujemy białkiem.
Szarlotkę pieczemy 35 minut. Po wystudzeniu oprószamy cukrem pudrem.
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Przygotowanie:
W dużej misce mieszamy mleko z pokruszonymi drożdżami, 20 g cukru i 20 g mąki, odstawiamy 

na około 20 minut. Dodajemy pozostałe 50 g cukru, 480 g mąki, 2 jajka i mieszamy, a następnie 
wyrabiamy, na oprószonym mąką blacie, gładkie, elastyczne ciasto. Przekładamy do miski, 

przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na około 1 godzinę. 

Podrośnięte ciasto dzielimy na 4 części, każdą rozwałkowujemy na koło o średnicy około 30 
cm. Na pierwsze nakładamy 1 czubatą łyżkę masy makowej, rozsmarowujemy zostawiając 

1 cm margines i posypujemy 1 łyżką suszonej żurawiny. Nakładamy drugie koło, na którym 
rozsmarowujemy czubatą łyżkę masy makowej (zostawiając 1 cm margines) i posypujemy łyżką 

suszonej żurawiny. To samo robimy z trzecim kołem, masą makową i żurawiną. Nakładamy 
4 koło z ciasta, delikatnie sklejamy brzegi i dzielimy na 16 równych części, nie docinając do środka. 

Kawałki skręcamy parami (jeden w lewo, drugi w prawo) i sklejamy na końcach. Przykrywamy 
ściereczką i zostawiamy na około 30 minut. 

Podrośniętą gwiazdę drożdżową smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy  
pozostałą 1 łyżką suszonej żurawiny. Pieczemy w 180°C przez około 25 minut.

Wystudzoną gwiazdę dekorujemy lukrem, którego przygotowanie polega  
na wymieszaniu cukru pudru z sokiem z cytryny lub wodą.

Składniki na gwiazdę:
150 g ciepłego mleka
25 świeżych drożdży

70 g cukru
500 g mąki pszennej + do podsypania

3 jajka
75 g miękkiego masła

300 g masy makowej (3 czubate łyżki)
50 g suszonej żurawiny (4 łyżki)

Składniki na lukier:
½ szklanki cukru pudru

1–2 łyżki soku z cytryny lub wody

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  3 godziny 

 GWIAZDA DROŻDŻOWA Z MAKIEM I ŻURAWINĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ
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Przygotowanie:
Jajka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy olej i dalej ubijamy.  

Większe owoce suszone kroimy na mniejsze kawałki. Jabłko obieramy i kroimy w średnią kostkę.
Sodę oczyszczoną mieszamy z sokiem z cytryny i razem z mąką i proszkiem do pieczenia 

dodajemy do masy i na małych obrotach miksera łączymy składniki.
Na koniec dodajemy suszone owoce oraz jabłko i mieszamy.

Wykładamy keksówkę papierem do pieczenia lub smarujemy tłuszczem i wysypujemy mąką. 
Wylewamy ciasto i pieczemy w 170°C 40–45 minut lub do suchego patyczka. 

Składniki:
3 jajka

150 ml oleju rzepakowego (lub słonecznikowego)
160 g cukru

300 g mąki orkiszowej białej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka przyprawy do piernika
1 jabłko

szklanka suszonych owoców

Liczba porcji: 1 keksówka

Czas przygotowania:  5 minut + 45 minut pieczenia

 KEKS ŚWIĄTECZNY 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:
Ugotowane ziemniaki ubijamy. Dodajemy pozostałe składniki i całość ponownie ubijamy  

do ich połączenia. W razie potrzeby dodajemy mąki, aby ciasto się nie kleiło. Dłońmi oprószonymi 
mąką formujemy niewielkie kulki i smażymy je w głębokim, rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. 

Najlepiej smakują na ciepło, z sokiem jabłkowym. Po wystudzeniu oprószamy cukrem pudrem.

„Łużyckie przysmaki”, na podstawie publikacji Płomjo. Serbski casopis za dźěći. 6/7/2007, s. 25. 
(Z górnołużyckiego tłumaczyła Ludmiła Galczewska, Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie  

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu).

Składniki:
500 g ugotowanych ziemniaków

320 g twarogu
140 g mąki pszennej

50 g cukru
2 jajka

1 opakowanie cukru waniliowego
3 łyżki rodzynek

skórka otarta z cytryny
szczypta soli

tłuszcz do pieczenia
cukier puder do posypania

Liczba porcji: 5

Czas przygotowania: 45 minut

 SŁODKIE KULKI Z TWAROGU 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA
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Przygotowanie:
Krakersowy spód

Krakersy mielimy blendujemy na proszek. Dodajemy rozpuszczone masło i wykładamy  
na spód formy o wymiarach 12⨉26 cm pokrytej papierem do pieczenia.

Sernik z masłem orzechowym
Wszystkie składniki miksujemy w malakserze na gładko. Masę wylewamy na krakersowy spód. 

Sernik pieczemy przez 45–50 minut w 160°C do suchego patyczka. 
Następnie wyjmujemy i studzimy.

Solony karmel z orzechami
W rondelku umieszczamy cukier, masło i śmietankę. Gotujemy na małym ogniu przez 15 minut, 

aż masa zgęstnieje i nabierze brązowego koloru. Wlewamy ekstrakt waniliowy, dodajemy sól 
morską i orzeszki. (Można wykorzystać również prażone i solone orzeszki. Wtedy pomijamy 

dodatek soli). Mieszamy i natychmiast wylewamy na upieczony i wystudzony sernik. 
Wyrównujemy szpatułką.

Polewa czekoladowa
Czekoladę rozpuszczamy z masłem w kąpieli wodnej i wylewamy na masę karmelową.

Sernik wstawiamy do lodówki na 2–3 godziny, aby polewa stężała.
Gdy stanie się gęsta, wierzch zdobimy preclami.

Składniki:
400 g tłustego twarogu

100 g mascarpone
100 g masła orzechowego 100%

2 jajka
150 g cukru

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
2 łyżki mąki ziemniaczanej

Krakersowy spód:
150 g krakersów

40 g masła

Solony karmel z orzechami:
200 g brązowego cukru

100 g masła
50 ml śmietany 30%

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
¼ łyżeczki soli morskiej

200 g orzechów ziemnych (obranych, 
niesolonych)

Polewa czekoladowa:
200 g mlecznej czekolady

30 g masła
garść precelków

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + kilka godzin studzenia i chłodzenia

 SERNIK Z MASŁEM ORZECHOWYM, SOLONYM 
KARMELEM I CZEKOLADĄ 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI
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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
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy, składniki suche mieszamy ze sobą. Składniki mokre łączymy. 

Dodajemy składniki mokre do suchych i dokładnie mieszamy.
Gruszki myjemy, kroimy na 4 części, wykrawamy środki.

 
Piekarnik rozgrzewamy do 200°C (góra-dół). Ciasto przekładamy do foremek wyłożonych 

papilotkami do wysokości ¾. W środek wciskamy po 1 części gruszki. 
Babeczki pieczemy 20–25 minut, do suchego patyczka.

 
Muffinki studzimy na kratce, podajemy posypane cukrem pudrem.

Składniki:
2 ½ szklanki mąki owsianej

¾ szklanki oleju rzepakowego
4 jajka

1 ½ szklanki cukru
⅓ szklanki jogurtu naturalnego

2 łyżeczki cynamonu
½ łyżeczki kardamonu

2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

4 średnie gruszki (dojrzałe)
cukier puder

Liczba porcji: 12–16

Czas przygotowania: 40 minut

 CYNAMONOWO-GRUSZKOWE MUFFINKI 
PRZEPIS: JOANNA KOMOROWSKA, ZDJĘCIE: RAFAŁ KOMOROWSKI
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Przygotowanie:
Spód

Suche składniki mieszamy ze sobą. Następnie dodajemy posiekane masło, wbijamy żółtko
i wlewamy mleko. Zagniatamy ciasto i formujemy kulę. Wstawiamy na 30 minut do lodówki. 
Foremkę pokrywamy od spodu papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkowujemy i wykładamy 

nim spód formy oraz boki do połowy wysokości. Nakłuwamy widelcem, przykrywamy papierem 
do pieczenia i obciążamy fasolą albo grochem. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C na 

kwadrans. Następnie pieczemy kolejne 15 minut bez obciążenia.
Odstawiamy do całkowitego wystudzenia.

Masa serowo-dyniowa
Dynię przekrawamy na pół, pozbawiamy nasion i kroimy na plasterki. Układamy je na blasze 

pokrytej papierem do pieczenia skórą do spodu. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
200°C i pieczemy przez około 30 minut, aż dynia stanie się miękka. Następnie odstawiamy do 

wystudzenia, obieramy ze skórki i miksujemy na purée w malakserze lub za pomocą blendera. 

Do dyni wbijamy jajka, dodajemy ricottę, ksylitol lub erytrytol, wszystkie przyprawy oraz mąkę 
ziemniaczaną. Miksujemy do otrzymania gładkiej masy. Przekładamy ją do formy

z podpieczonym spodem i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy przez 
godzinę, a następnie zmniejszamy temperaturę do 160°C i pieczemy kolejne 30–45 minut – do 
suchego patyczka. Gotowy sernik studzimy całkowicie w piekarniku z uchylonymi drzwiami.

Składniki na spód:
120 g mąki ryżowej

20 g mąki ziemniaczanej
20 g kakao

30 g ksylitolu lub erytrytolu
szczypta soli morskiej

120 g masła
1 żółtko

30 ml mleka

Masa serowo-dyniowa:
750 g ricotty

400 g dyni piżmowej
100 g ksylitolu lub erytrytolu

3 jajka + 1 białko

3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki kardamonu

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
¼ łyżeczki goździków

Krem kokosowy:
1 puszka mleka kokosowego

2 łyżki ksylitolu lub erytrytolu
1 laska wanilii

Dodatki:
½ łyżeczki cynamonu

garść orzechów włoskich
garść orzechów laskowych

Liczba porcji: foremka o średnicy 20 cm (8 porcji)

Czas przygotowania: 1 godzina + 6 godzin oczekiwania

 SERNIK DYNIOWY 
PRZEPIS I ZDJĘCIA: ŁUKASZ MAJCHROWSKI

Krem kokosowy
Puszkę z mlekiem kokosowym wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnie z góry zbieramy 

śmietankę. Ubijamy ją mikserem z dodatkiem ksylitolu lub erytrytolu zmielonego na puder (w np. 
młynku do kawy) i z ziarenkami laski wanilii. Masą smarujemy wierzch sernika. Nań układamy 
orzechy włoskie oraz laskowe i całość posypujemy cynamonem. Sernik wstawiamy do lodówki 

na 3 godziny lub na 30 minut do zamrażarki.
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Składniki na ciasto :
140 g mąki pszennej

90 g masła
2 żółtka

1 łyżka cukru
1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Składniki na piankę:
3 białka

150 g cukru pudru
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

dodatkowo:
300 g dżemu wiśniowego

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 20 minut  

 PLACEK KRUCHY Z PIANKĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ      

Przesianą mąkę mieszamy z cukrem, solą i proszkiem do pieczenia.  
Dodajemy żółtka i pokrojone zimne masło. Wyrabiamy ciasto, rozwałkowujemy  

i przekładamy do formy wyłożonej papierem.  
Nakłuwamy widelcem i pieczemy 20 minut w 180°C.  

Na podpieczony placek wykładamy dżem.  
Białka ubijamy na sztywno, pod koniec partiami dodajemy cukier oraz mąkę.  

Na wierzch ciasta wykładamy pianę.  
Pieczemy 40 minut w dolnej części piekarnika nagrzanego do 140°C

z włączonym grzaniem górnym + termoobieg. 

Na podstawie przepisu Barbary Kubickiej, „Placek kruchy z pianką”  

z książki „Wrocławska Książka Kucharska”, Praca zbiorowa, Wrocław 2016
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Składniki:
250 g gorzkiej czekolady

150 g masła
4 jajka

150 g drobnego cukru
120 g mąki pszennej

1 czubata łyżka kakao + do oprószenia
125 g borówek + do dekoracji

Liczba porcji: blacha 20 x 28 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut pieczenia + chłodzenie

 BROWNIE Z BORÓWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA PAZDEJ    

Przygotowanie:
W kąpieli wodnej rozpuszczamy masło oraz 200 g czekolady, odstawiamy do przestygnięcia.
W większej misce mieszamy trzepaczką jajka z cukrem. Dodajemy rozpuszczoną czekoladę,  

a następnie mąkę i kakao. Mieszamy delikatnie i przekładamy do wyłożonej papierem formy.

Pozostałą czekoladę kroimy w grubą kostkę i razem z borówkami układamy na wierzchu ciasta
i lekko dociskamy. Pieczemy 30 minut w 160°C. Po upieczeniu zostawiamy do ostygnięcia.

Przed podaniem oprószamy kakao i dekorujemy świeżymi borówkami.
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Składniki:
Ciasto:

1½ szklanki mąki pszennej
120 g zimnego masła

3 łyżki cukru
4 łyżki zimnej wody

szczypta soli

Krem:
400 g serka mascarpone

220 ml śmietanki 30–36%
180 g białej czekolady

300 g borówek

Liczba porcji: 6 

Czas przygotowania: 2 godziny + kilka godzin w lodówce   

 TARTA Z BORÓWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JUSTYNA WOJCZYŃSKA      

Przygotowanie:
Mąkę i sól przesiewamy do miski. Dodajemy cukier i masło pokrojone w kostkę. Składniki 

ucieramy palcami, aż powstanie kruche ciasto. Dodajemy wodę i zagniatamy masę.
Z ciasta formujemy kulę i odstawiamy do lodówki na 30 minut.

Po tym czasie rozwałkowujemy ciasto na oprószonym mąką blacie. Przekładamy je do formy na 
tartę, posmarowanej masłem. Wyklejamy formę i nakłuwamy ciasto widelcem. Pieczemy tartę

w piekarniku nagrzanym do 170°C z termoobiegiem około 30 minut, do uzyskania złotego koloru. 
Ciasto studzimy.

W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę. Miksujemy mascarpone ze śmietanką, dodajemy 
przestudzoną czekoladę i całość delikatnie mieszamy łyżką. Masę przekładamy na ciasto, 

posypujemy borówkami. Tartę odkładamy do lodówki na kilka godzin, aby masa zastygła.
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 TORCIK CZEKOLADOWY
Z KREMEM JAŚMINOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 8

Czas przygotowania:  2 godziny + czas studzenia

Składniki na ciasto:
¼ szklanki kakao

6 łyżek mąki orkiszowej pełnoziarnistej
½ łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli
60 g masła

½ szklanki erytrolu
3 jajka

3 łyżki jogurtu naturalnego

Składniki na krem:
1 szklanka mleka
2 łyżki erytrolu

5 łyżek herbaty jaśminowej
4 listki żelatyny

300 ml śmietanki 30–36% (schłodzonej)
½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

Przygotowanie:
Spód tortownicy o średnicy ok. 20 cm wykładamy papierem do pieczenia.

Kakao, mąkę, proszek i sól przesiewamy do miski. Masło ucieramy z erytrolem na puch.
Nadal ucierając, dodajemy po jednym jajku, po łyżce jogurt i mąkę z dodatkami.

Pieczemy ok. 20 minut w temperaturze 180°C. Studzimy.

Gotujemy mleko z erytrolem. Zdejmujemy z ognia, wsypujemy herbatę, mieszamy i odstawiamy 
na ok. 15 minut. Odcedzamy herbatę i podgrzewamy mleko. Dodajemy ekstrakt waniliowy 

i żelatynę, i mieszamy do rozpuszczenia. Studzimy i czekamy, aż zacznie tężeć.
Śmietanę ubijamy na sztywno, pod koniec dodajemy mleko z żelatyną.

Ścinamy wierzch ciasta, resztę kroimy na dwa blaty. Jeden blat wkładamy do tortownicy 
wykładamy połowę masy, układamy drugi blat i wykładamy resztę kremu.

Wyrównujemy i wstawiamy do lodówki. Przed podaniem wykładamy na paterę.
Podajemy tak, jak lubimy najbardziej, np. z cukrem pudrem.
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 GRYCZANE CIASTO MARCHEWKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Liczba porcji: : tortownica o średnicy 22 cm lub blacha 20 × 20 cm

Czas przygotowania:  15 minut + 30 minut pieczenia

Składniki na ciasto:
1 szklanka mąki gryczanej  

+ 2 łyżki do posypania tortownicy
1 szklanka startej  

na drobnych oczkach marchewki
½ szklanki erytrolu lub cukru

3 jajka
½ szklanki oleju kokosowego lub rzepakowego

2 łyżki kakao
½ łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki imbiru

1 łyżeczka kardamonu
1 łyżka masła do posmarowania foremki

Składniki na polewę:
½ tabliczki gorzkiej czekolady

50 g masła
1 łyżka kakao

2 łyżeczki cynamonu

Do dekoracji:
orzechy laskowe lub włoskie

suszone owoce np. aronia albo miechunka

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 180ºC. Spód foremki wykładamy papierem do pieczenia,  

boki smarujemy masłem i obsypujemy mąką.

Jajka ubijamy z erytrolem lub cukrem. Stopniowo dodajemy olej, ciągle miksując.  
W drugim naczyniu łączymy pozostałe składniki. Następnie dodajemy je do jajek  

i miksujemy do połączenia.  Wykładamy ciasto do formy i pieczemy 30 minut.

Składniki na polewę, oprócz cynamonu, rozpuszczamy w rondelku.
Polewamy nią ciasto i dekorujemy według uznania np. orzechami laskowymi i suszonymi 

owocami. Wkładamy do lodówki do zastygnięcia polewy. Posypujemy cynamonem.
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Przygotowanie:
Daktyle suszone zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na pół godziny. Świeże wystarczy pozbawić 

pestek i zalać wodą na 10 minut. Odsączamy zachowując 1 łyżkę wody z namaczania.
Piekarnik rozgrzewamy do 170ºC (góra-dół).

Wszystkie składniki na ciasto dokładnie blendujemy. Blachę smarujemy masłem, oprószamy 
mąką. Wylewamy ciasto i wyrównujemy. Pieczemy 55–60 minut (do suchego patyczka).

Mascarpone miksujemy z kremówką i syropem klonowym, aż masa stanie się gęsta.
Dodajemy masło orzechowe i miksujemy jeszcze chwilę na małych obrotach.

Ciasto dekorujemy kremem i ozdabiamy owocami.

Składniki na ciasto:
190 g daktyli

5 łyżek syropu klonowego lub miodu
465 g ugotowanego kalafiora

5 jajek
230 g mąki orkiszowej lub pszennej + do oprószenia blaszki

80 g kakao od Pizca del Mundo 
1½ łyżeczki sody oczyszczonej

3 czubate łyżeczki proszku do pieczenia 
1 łyżka masła do wysmarowania blachy

Składniki na krem orzechowy:
250 g mascarpone

100 ml syropu klonowego 
150 ml dobrze schłodzonej śmietany kremówki

3 kopiaste łyżki masła orzechowego
maliny lub winogrona do dekoracji

Blaszka: 20 x 30 cm

Czas przygotowania: 15 minut + 35 minut pieczenia + 30 minut namaczania

 CZEKOLADOWE CIASTO 
 Z KALAFIORA Z KREMEM ORZECHOWYM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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 CIASTO MARCHEWKOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: JOANNA ANISZCZYK

Liczba porcji: 16

Czas przygotowania:  1 godzina

Składniki na ciasto:
150 g masła

150 g płatków owsianych
50 g cukru muscovado

4 marchewki
4 jaja

100 g złotych rodzynek
100 g skórki pomarańczowej

1 łyżeczka mieszanki przypraw  (sproszkowany 
imbir, cynamon, gałka muszkatołowa, 

kardamon, ziele angielskie,
nasiona kolendry i goździki)

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka soku pomarańczowego

Składniki na krem:
50 g masła

100 g cukru
100 g sera białego śmietankowego

1 łyżka soku pomarańczowego
skórka ze świeżej pomarańczy

Przygotowanie:
Kwadratową blachę 23x23 cm wykładamy  papierem do pieczenia.

Masło roztapiamy i pozostawiamy do wystudzenia. Płatki owsiane miksujemy na mąkę. 
Marchewkę ścieramy na tarce o dużych oczkach. Oddzielamy żółtka od białek.

Białka ubijamy na sztywno.

Do suchych składników dodajemy marchewkę, sułtanki, kandyzowaną skórkę pomarańczową, 
sok pomarańczowy i żółtka.

Wszystko dokładnie mieszamy i do tak przygotowanej masy dodajemy ubite białka.

Pieczemy ciasto przez 40–45 minut w 190°C.

Ucieramy masło z cukrem, sokiem pomarańczowym i białym serem na gładką masę
i tak przygotowanym kremem smarujemy wystudzone ciasto,

dekorując je na wierzchu paseczkami ze świeżo ściętej skórki pomarańczowej.
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 CIASTO MIGDAŁOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: KATARZYNA SIERADZ

Liczba porcji: tortownica o średnicy 22 cm

Czas przygotowania:  30 minut + 40 minut pieczenia

Składniki:
6 jajek

szczypta soli
200 g cukru

skórka otarta z ½ cytryny
220 g mąki pszennej

30 g mielonych migdałów
2 łyżeczki proszku do pieczenia

5 łyżek wody
50 g kandyzowanej skórki cytrynowej lub pomarańczowej

olej do wysmarowania foremki
¾ szklanki cukru pudru
2–4 łyżki soku z cytryny
40 g płatków migdałów

Przygotowanie:
Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę.

W drugiej misce ubijamy żółtka z cukrem na jasną, puszystą masę.
Dodajemy skórkę cytrynową, przesianą mąkę, migdały, proszek do pieczenia i wodę i mieszamy 
mikserem do połączenia składników. Dodajemy ubite białka i kandyzowaną skórkę i delikatnie 

miksujemy do uzyskania jednolitej masy.

Przekładamy do okrągłej foremki do pieczenia, wysmarowanej niewielką ilością oleju. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170°C na około 40 minut, aż ciasto się zarumieni. 

Przed podaniem polewamy lukrem, który robimy poprzez wymieszanie cukru pudru i soku 
cytrynowego. Na koniec posypujemy prażonymi płatkami migdałów.

Przepis: na podstawie przepisu „Mandelkuchen” z książki „Kochbuch der Frieda Staude”,

W. Nitzsche
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 CZEKOLADOWE MUFFINKI
Z CZERWONYM WINEM 

PRZEPIS I ZDJĘCIE: LAURA CHOŁODECKA

Liczba porcji: 18 sztuk

Czas przygotowania:  1 godzina

Składniki:
1 szklanka czerwonego wytrawnego wina

2 jajka
1 szklanka maślanki

1 szklanka oleju rzepakowego
2 szklanki mąki pszennej

¾ szklanki ciemnego kakao
2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 płaska łyżeczka soli
2 szklanki cukru

cukier puder do posypania

Przygotowanie:
W misce mieszamy wszystkie płynne składniki: wino, jajka, maślankę oraz olej.

Mąkę, kakao, sodę oraz sól przesiewamy do drugiej miski i mieszamy razem z cukrem.
Cały czas ucierając dodajemy płynne składniki i mieszamy do połączenia.

Foremkę do muffinek wykładamy papilotkami i wylewamy przygotowaną masę.

Pieczemy 30– 35 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C. Studzimy na kratce.
Ostudzone muffinki możemy posypać cukrem pudrem.
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Przygotowanie spodu: 
Wykładamy spód tortownicy papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.

Zalewamy daktyle i śliwki herbatą i odstawiamy na noc lub co najmniej 1 godzinę.
Odsączamy, zostawiając herbatę do wykorzystania.

Blendujemy daktyle ze śliwkami i pozostałymi składnikami na spód, dodając 1 łyżkę herbaty. 
Wykładamy na dno tortownicy i odstawiamy do lodówki.

Przygotowanie powideł śliwkowych:
Odkładamy na bok 7 śliwek, pozostałe śliwki zagotowujemy z ½ szklanki herbaty z odsączania 

(reszta nie jest już potrzebna) i blendujemy na powidła. Odstawiamy.

Przygotowanie masy:
W misce miksujemy sery z mąką, śmietaną, erytrolem i przyprawami. Dodajemy jajka

i krótko miksujemy, tylko do połączenia składników. Odłożone wcześniej śliwki (7) kroimy na pół, 
obtaczamy w odrobinie mąki i wrzucamy do masy. Mieszamy i wylewamy na spód sernika.

Na wierzchu sernika delikatnie wykładamy łyżką powidła w kilku miejscach.
Wykałaczką robimy „ósemki”, tworząc wzorki.

Na najniższy poziom piekarnika wstawiamy większą formę wypełnioną wodą. Na wyższym 
poziomie wstawiamy sernik i pieczemy 15 minut w 180°. Następnie zmniejszamy temperaturę 
do 120° i pieczemy jeszcze 80 minut. Studzimy w piekarniku, przy uchylonych drzwiczkach. 

Następnie wkładamy do lodówki na min. 8 godzin. Przed podaniem posypujemy cynamonem.

Składniki na spód:
20 daktyli

6 śliwek suszonych
7 orzechów włoskich

200 ml zaparzonej czarnej herbaty
1 kopiasta łyżka kakao

½ szklanka płatków owsianych

Składniki na sernik:
250 g mascarpone

550 g twarogu na sernik
3 łyżki mąki ziemniaczanej

60 ml śmietany 30–36%
½ szklanki erytrolu (lub cukru)

1½ łyżki cynamonu
1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka suszonego imbiru
4 jajka

200 g suszonych śliwek 

Czas przygotowania:  20 minut + 1 godzina 35 minut pieczenia  

+ 8 godzin chłodzenia + 1 godzina nasączania

Średnica tortownicy: 21 cm

 SERNIK CYNAMONOWY Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO
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Przygotowanie:
Spód:

Śliwki zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na kwadrans. Odlewamy wodę i miksujemy na purée 
wraz z olejem kokosowym. Łączymy z amarantusem i zagniatamy masę rękami.

Wykładamy ją na spód i boki foremki na tartę (nieprzywierającej, ze zdejmowanym dnem).
Wygładzamy szpatułką i wkładamy do lodówki na 30 minut.

Nadzienie:
Śliwki zalewamy ponownie wrzątkiem i odstawiamy na kwadrans. Odlewamy wodę

i miksujemy na purée wraz z olejem kokosowym.
Nadzienie wykładamy na schłodzony spód i wyrównujemy szpatułką.

Polewa:
Mleko kokosowe podgrzewamy w rondelku wraz z czekoladą i ksylitolem lub erytrytolem. 

Następnie odstawiamy do schłodzenia i polewamy masą tartę. Wierzch dekorujemy suszonymi 
śliwkami i wstawiamy ponownie do lodówki na 30–60 minut, aż polewa stężeje.

Składniki:
Spód:

2 szklanki amarantusa ekspandowanego
100 g suszonych śliwek

1 łyżka oleju kokosowego
 

Nadzienie:
250 g suszonych śliwek

2 łyżki oleju kokosowego
 

Polewa:
150 g mleka kokosowego

100 g gorzkiej czekolady bez cukru, 90%
2 łyżki ksylitolu lub erytrytolu

kilka suszonych śliwek

Liczba porcji: forma na tartę o średnicy 20 cm (8 porcji)

Czas przygotowania:  1 godzina i 30 minut

 TARTA Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI I CZEKOLADĄ 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: ŁUKASZ MAJCHROWSKI



ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 2020 ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 202080 81

 SERNIK Z MUSEM DAKTYLOWYM I POPCORNEM 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: DOROTA DOMINO

Składniki na spód:
150 g suszonych daktyli

1½ szklanki płatków owsianych 
1 łyżka kakao

Składniki na sernik:
1150 g twarogu sernikowego 

255 g gęstej śmietany 12%
260 g erytrolu lub drobnego cukru 

3 łyżki mąki ziemniaczanej
(lub 4 łyżki pszennej)

skórka otarta z 1 cytryny

sok z ½ cytryny
2 łyżeczki wanilii w proszku lub 1 łyżeczka 

ekstraktu waniliowego
szczypta soli

Składniki na wierzch:
150 g daktyli

½ szklanki mleka lub mleka roślinnego
+ 2–4 łyżki 

2 łyżki masła orzechowego
1 łyżeczka soli
50 g popcornu 

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na sernik powinny mieć temperaturę pokojową. Daktyle wykładamy  

do dwóch misek, po 150 g każda. Każdą zalewamy 2 szklankami wrzątku i odstawiamy  
na pół godziny lub dłużej. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia.

Odsączamy daktyle z jednej z misek, zachowując wodę, w której się moczyły. Dodajemy płatki 
owsiane, kakao i ½-¾ szklanki wody daktylowej. Blendujemy na gładką zbita masę i wykładamy 

na spód tortownicy, wyrównując. Wstawiamy do lodówki. 

Na najniższy poziom piekarnika wstawiamy dużą formę do pieczenia wypełnioną wodą. 
Nastawiamy piekarnik na 180°C (góra dół). Wszystkie składniki na sernik miksujemy krótko, 

tylko do połączenia składników. Wylewamy na spód, wyrównujemy i wstawiamy na środkowy 
poziom piekarnika. Pieczemy 15 minut w 180°C, po tym czasie zmniejszamy temperaturę  

do 120°C i pieczemy jeszcze 70–90 minut. Wierzch sernika ma być ścięty, ale po poruszeniu  
lekko się ruszać (jak galaretka). Wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i zostawiamy  
w nim sernik do ostygnięcia. Następnie wstawiamy do lodówki na co najmniej 8 godzin.

Ściągamy obręcz tortownicy. 

Odsączamy daktyle z drugiej miski. Wrzucamy je do blendera, dodajemy masło orzechowe
i ½ szklanki mleka oraz sól. Blendujemy.

Wykładamy na wierzch ostudzonego sernika, wyrównujemy. Dekorujemy popcornem.
Szykujemy polewę czekoladową. Rozpuszczamy czekoladę wraz z 2–4 łyżkami mleka  

w kąpieli wodnej, polewamy nią wierzch sernika. Wstawiamy do lodówki. 

Średnica tortownicy: 26 cm

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut namaczania + 1 ½ godziny pieczenia

+ 8 godzin chłodzenia
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