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Oddajemy w Wasze ręce specjalnie wybrane, pachnące Wielkanocą, przepisy,
które zawojują smakiem każdy świąteczny stół. Miłośnicy klasyki znajdą tu
między innymi przepis na nieśmiertelną sałatkę jarzynową, żurek z białą kieł-
basą, pieczeń rzymską, pasztet z królika i jajka faszerowane. Jeśli macie apetyt
na nowości, koniecznie sprawdźcie jajka zapiekane w awokado i „nietrzeźwego”
królika w oliwkach. Nie zapominamy o słodkożercach, czeka Was prawdziwa
uczta w towarzystwie słodkich jajek, dostojnej baby piaskowej, różanego ma-
zurka i ciasta wielkanocnego, które królowało na stołach przedwojennego
Wrocławia!

Życzymy Wam, żeby nadchodzące Święta Wielkanocne były przede wszystkich
czasem spokoju i odpoczynku oraz umożliwiły celebrowanie najdrobniejszych
szczegółów w gronie najbliższych. Oczywiście – niech będzie też jak najsmacz-
niej!

Wesołego Alleluja,
Zespół Magazynu Kocioł
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Zdjęcie na okładce i w tle: Olimpia Davies
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Na wytrawnie
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Składniki:

zapieczony biały ser
jaja na twardo
chleb
kawałki pieczeni
wędlina
boczek (opcjonalnie)
kiełbasa (opcjonalnie)
masło
korzeń chrzanu

Przygotowanie:

Jajka, chleb i mięso kroimy w grubą
kostkę (proporcje według uznania).
W  głębokim kotle roztapiamy masło
i dodajemy świeżo starty korzeń chrzanu.
Podsmażamy, a następnie wsypujemy
mięsa, a po chwili chleb, jajka oraz zapie-
czony wcześniej w piecu ser. Dusimy na
małym ogniu pod przykryciem do czasu,
kiedy wszystko będzie gorące i przejdzie
swoim smakiem, w razie potrzeby do-
prawiamy solą i pieprzem.

Liczba porcji: porcje według uznania Czas przygotowania: 30 minut

Święconka Wielkanocna
czyli danie z kotła

Święconka Wielkanocna pojawia się na stołach Wielkanocnych na Dolnym Ślą-
sku w trochę zmienionej formie. Najczęściej wśród rodzin, które pochodzą
z  Kresów Wschodnich i przywędrowały na Dolny Śląsk wraz z falą przesie-
dleńczą po II Wojnie Światowej. Forma podania tego dania zależy od domu –
u jednych są to wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku wielkanocnym
przygotowywanym do święcenia, u innych tylko smażone mięsa (boczek, kieł-
basa, pieczeń z dużą ilością chrzanu, smalcu czy masła) z ugotowanymi na
twardo jajkami. Wersja, którą prezentujemy na łamach KOTŁA, pochodzi ze wsi
Barysz na Ukrainie i jest przygotowywana na śniadanie Wielkanocne w okoli-
cach Sobótki. Tradycyjnie danie przygotowywało się w kotle na piecu kaflo-
wym.
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Sałatka jarzynowa

Składniki:

3 duże marchewki
1 korzeń pietruszki
1 mały seler
2 ziemniaki
1 jabłko
2 ogórki konserwowe
3 jajka
¾ szklanki groszku konserwowego
2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:

Jajka gotujemy na twardo. Warzywa myjemy i gotujemy
w  skórkach do miękkości w osolonej wodzie. Studzimy,
obieramy ze skórek i kroimy w drobną kostkę. Obrane jabł-
ko, ugotowane jajka i ogórki również. Dodajemy odcedzony
z zalewy groszek, dwie łyżki majonezu i mieszamy wszystkie
składniki. Przyprawiamy wedle uznania.
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Pieczeń rzymska

Składniki:

750 g mielonej łopatki wieprzowej
2 cebule
1 marchewka
4 jajka ugotowane na twardo
½ szklanki bułki tartej
2 surowe jajka
2 łyżki oleju
3 ząbki czosnku
½ łyżeczki tymianku
½ łyżeczki majeranku
1 i ½ łyżeczki papryki słodkiej
1 łyżeczka papryki ostrej
2 łyżeczki pieprzu
sól

Liczba porcji: forma 10x20 cm Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Cebulę i czosnek siekamy drobno, rumienimy na rozgrza-
nym oleju. Marchewkę ścieramy na tarce o drobnych
oczkach. Mięso mieszamy z surowymi jajkami, zeszkloną
cebulą, marchewką oraz bułką tartą. Doprawiamy do smaku
solą, pieprzem, dwoma rodzajami papryki oraz ziołami.

Całość wyrabiamy ręcznie, aby składniki dobrze się połą-
czyły. Keksówkę wypełniamy mięsem do⅓ wysokości. Ugo-
towane i wystudzone jajka obieramy ze skorupek i ukła-
damy jedno za drugim na mięsnej masie. Następnie przy-
krywamy je pozostałą częścią mięsa. Wierzch pieczeni wy-
równujemy zwilżoną w wodzie łyżką.

Pieczemy w 180°C przez półtorej godziny. Po upieczeniu
pieczeń pozostawiamy w formie do całkowitego ostudzenia.
Podajemy ją na zimno, krojąc w plastry.
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Żurek z białą kiełbasą
autor: Sabina Skalska

Składniki:

3 białe kiełbasy
3 litry wody
250 g boczku wędzonego
600 ml zakwasu
1 pęczek włoszczyzny
3 łyżki chrzanu tartego (ze słoiczka)
4 duże łyżki śmietany 18%
3–4 suszone grzyby
4 ząbki czosnku
3 liście laurowe
4 ziela angielskie
3 łyżki majeranku
sól i pieprz
natka pietruszki

Liczba porcji: 3 litry Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Gotujemy bulion z boczkiem, kiełbasą, warzywami, suszo-
nymi grzybami, 2 ząbkami czosnku, zielem angielskim i liść-
mi laurowymi. Najlepiej na małym ogniu przez minimum
godzinę.

Kiełbasy wyjmujemy i kroimy w plastry. Bulion przecedzamy
przez sito i dolewamy zakwas. Robimy to stopniowo, aby
kontrolować stopień zakwaszenia. Dodajemy chrzan, wyci-
śnięte 2 ząbki czosnku i majeranek. Doprawiamy do smaku
solą i pieprzem. Gotujemy na małym ogniu przez kolejne
30–45 minut. Zaprawiamy śmietaną.

Żurek podajemy z kawałkami białej kiełbasy, jajami ugoto-
wanymi na twardo i natką pietruszki.

Chlebowe miseczki
autor: Łucja Serafin

Składniki:

450 g mąki pszennej
250 g mąki pszennej pełnoziarnistej
350 ml maślanki
200 ml wody
12 g suszonych drożdży
2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru
1 łyżka oleju rzepakowego
2 łyżki otrębów
1 białko

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 2 godziny 30 minut + 30 minut
pieczenia

Przygotowanie:

Drożdże z cukrem i łyżką mąki rozpuszczamy w letniej wo-
dzie. Gdy zaczyn ruszy, dodajemy resztę mąki, maślankę, sól
i olej. Zagniatamy gładkie i elastyczne ciasto. Wkładamy do
nasmarowanej olejem miski, przykrywamy ściereczką i od-
stawiamy na 1½ godz. do wyrośnięcia. Wykładamy na obsy-
pany mąką blat i krótko wyrabiamy. Dzielimy na 4 równe
części, z każdej z nich odkładamy kawałek na uchwyt. Resz-
tę przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 15 minut,.
Każdą porcję ciasta rozpłaszczamy na blacie i składamy
brzegi do środka, obracamy o 90° i ponownie składamy boki
do środka. Formujemy kulę, jak najbardziej naciągając cia-
sto. Odstawiamy na 20 minut, przykryte ściereczką.
Przed wstawieniem do piekarnika smarujemy białkiem,
układamy kuleczki (uchwyt) i obsypujemy otrębami. Piecze-
my w temp. 200°C przez 30 minut. Studzimy na kratce.
Przed podaniem chlebki wydrążamy, smarujemy z każdej
strony olejem i podpiekamy w piekarniku przez 10 minut
w 200°C.
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Ćwikła
autor: Martyna Sobka

Składniki:

500 g buraków ćwikłowych
1 korzeń chrzanu lub 80 g chrzanu
ze słoiczka
20 ml soku z cytryny
1 i ½ łyżki octu winnego
sól, cukier

Liczba porcji: 5 Czas przygotowania: 20 minut + czas gotowania buraków

Przygotowanie:

Buraki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą. Wkładamy je
do garnka i gotujemy w lekko osolonej wodzie do miękkości
– potrwa to około półtorej godziny. Studzimy, obieramy ze
skórek i ścieramy na tarce o najmniejszych oczkach. Dorzu-
camy obrany i drobno starty chrzan. Następnie dodajemy
do smaku cukier, ocet, sok z cytryny oraz sól. Całość do-
kładnie mieszamy. Ćwikłę przechowujemy w wyparzonym
słoiczku, w lodówce do kilku dni.

Jajka faszerowane
autor: Olga Płaza

Składniki:

6 jajek
10 pieczarek
1 cebula
pęczek natki pietruszki
4 łyżki oleju
sól
biały pieprz
3 łyżki bułki tartej

Liczba porcji: 12 Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Jajka gotujemy na twardo (8 minut od momentu zagotowa-
nia). Odcedzamy i studzimy. Cebulę i pieczarki drobno sie-
kamy (kroimy również 4 nóżki grzybów). Smażymy cebulę
na 2 łyżkach oleju. Kiedy się zeszkli, dodajemy pieczarki. Po
5 minutach dodajemy posiekaną pietruszkę. Doprawiamy
solą i pieprzem, podsmażamy do momentu, aż odparuje wo-
da z pieczarek. Jajka razem ze skorupkami kroimy na pół
i wydrążamy. Siekamy wszystkie żółtka i białko z dziewięciu
połówek jajek (białko z trzech połówek jajek nie będzie po-
trzebne). Mieszamy z pozostałymi składnikami masy. Po wy-
stygnięciu przekładamy masę do skorupek od jajek, delikatnie
dociskamy i wyrównujemy powierzchnię. Każdą połówkę ob-
taczamy w bułce tartej i smażymy przez 2–3 minuty na oleju.
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Jajka faszerowane z chrzanem

Składniki:

6 jajek
2 łyżeczki chrzanu
1 łyżeczka musztardy
2 łyżki jogurtu naturalnego
1 garść kiełek brokuła
sól, pieprz

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 35 minut

Przygotowanie:

Jajka gotujemy na twardo, studzimy pod zimną wodą
i ostrym nożem przekrajamy na pół razem ze skorupką. Wy-
ciągamy żółtka i przekładamy do miseczki. Ucieramy
z chrzanem, musztardą i jogurtem naturalnym. Doprawiamy
solą i gotowym farszem nadziewamy jajka. Przyozdabiamy
kiełkami brokuła i posypujemy pieprzem.
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Składniki:

10 jajek
500 g mielonego mięsa wieprzowego z szynki
lub łopatki
1 cebula dymka
1 łyżka posiekanego szczypiorku
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
50 g bułki tartej
½ łyżeczki słodkiej papryki
2 łyżki mąki
sól, pieprz
olej do smażenia

Przygotowanie:

Umyte jaja (8 sztuk) wkładamy do zimnej wo-
dy, dodajemy łyżeczkę soli i gotujemy 8 minut
od momentu gdy woda zawrze. Następnie za-
lewamy je lodowatą wodą i odstawiamy do
ostygnięcia. Do mięsa dodajemy 1 jajo, drob-
no posiekaną dymkę, szczypiorek, natkę oraz
1 łyżkę bułki tartej. Doprawiamy gałką, solą,
pieprzem i dokładnie wyrabiamy masę którą
dzielimy na 8 równych części.

Wystudzone jaja obieramy ze skorupki i deli-
katnie obtaczamy w mące. W wilgotnych
dłoniach rozpłaszczamy mięso, na środku
układamy jajko i owijamy dokładnie formując
kształt. Tak przygotowane jaja panierujemy
kolejno w mące, rozbełtanym jajku oraz
w  bułce zmieszanej ze słodką papryką. Sma-
żymy na głębokim, dobrze rozgrzanym tłusz-
czu 7–8 minut, odwracając w między czasie.
Po wyciągnięciu z oleju odkładamy na ręcznik
papierowy aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Liczba porcji: 8
Czas przygotowania: 1 godzina

Przepis i zdjęcie: Monika Pazdej

Jajka po szkocku
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Jajka zapiekane
w awokado

Liczba porcji: 2
Czas przygotowania: 20 minut

Składniki:

2 jajka
1 awokado
2 plastry wędzonego łososia
świeżo tarty parmezan
sól, pieprz
koperek

Przygotowanie:

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Awokado
kroimy na pół i wydrążamy pestkę. Jeśli pest-
ka jest niewielka, to powiększamy łyżeczką
otwory, tak żeby móc wbić do każdego jajko.

Do wgłębień wkładamy po małym plasterku
łososia. Jajka wbijamy do miseczki. Do każ-
dego z wgłębień przekładamy po białku
i żółtku, tak żeby się nie wylewały. Wkładamy
do piekarnika i pieczemy 12–15 minut, aż
białko będzie ścięte. Przyprawiamy i podaje-
my posypane koperkiem i parmezanem.

Przepis i zdjęcie: Małgorzata Zabokrzycka
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Przepis: Grażyna Mazur, Morzęcin Mały, Wioska smaku ze szpinaku
Zdjęcie: Laura Chołodecka

Pasztet z królika ze szpinakiem

Składniki:

1 kg królika
200 g wątróbki
500 g podgardla
250 g szpinaku
2 jajka
pół suchej bułki
czosnek
majeranek
sól, pieprz

Liczba porcji: 1 keksówka Czas przygotowania: 3 godziny

Przygotowanie:

Szpinak smażymy na maśle aby odparowała woda. Gotuje-
my: królika w całości oraz podgardle i wątróbkę. Mięso stu-
dzimy. Bułkę moczymy w mleku.

Wszystko mielimy w maszynce do mięsa. Dodajemy namo-
czoną bułkę oraz jajka i mieszamy aby powstała jednolita
masa. Doprawiamy do smaku.

Pasztet zapiekamy w formie przez 1 godzinę w temperatu-
rze 180°C lub wekujemy w słoikach dwa razy po 90 minut.
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Przepis: Dominik Sieradz
Zdjęcie: Katarzyna Sieradz

Królik w śmietanie

Składniki:

1 tuszka z królika (1 kg)
½ pęczku koperku
1 łyżeczka białego pieprzu
10 łyżek oliwy
1 marchewka
2 cebule
⅓ cukinii
10 pomidorków koktajlowych
1 szklanka bulionu warzywnego
1 szklanka śmietany
sól

Liczba porcji: 2 Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut + 1 godzina
marynowania
Przygotowanie:

Królika dzielimy na części. Koperek drobno siekamy, mie-
szamy z pieprzem i oliwą, polewamy mięso. Chłodzimy
przez godzinę w lodówce. Zamarynowanego królika smaży-
my na mocno rozgrzanej patelni na złoty kolor przez około
15 minut. Zalewamy bulionem, przykrywamy i dusimy na
średnim ogniu przez pół godziny. Dodajemy pokrojone w
kostkę marchewkę, cebule i cukinię, dusimy kolejne 15 mi-
nut.

Śmietanę przekładamy do miseczki, dolewamy do niej cho-
chlę sosu z patelni. Mieszamy, dodajemy drugą i ponownie
mieszamy. Zahartowaną śmietanę przelewamy na patelnię,
dodajemy pomidorki koktajlowe i podgrzewamy przez
15  minut. Solimy do smaku. Podajemy z pieczonymi ziem-
niaczkami.
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Przepis: Joanna Komorowska
Zdjęcie: Rafał Komorowski

Królik z bobem i papryką

Składniki:

1 tuszka z królika (1 kg)
450 g bobu (może być mrożony)
2 cebule
2 papryki
3 łyżki oleju,
500 ml białego wytrawnego wina
5 łyżek mięty
sól i pieprz

Liczba porcji: 4–6 Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Umytego królika dzielimy na mniejsze części i obsmażamy
na rozgrzanym oleju. Ściągamy z patelni. Drobno pokrojoną
cebulę szklimy, dodajemy królika i wino. Dusimy przez ok.
45 minut (do miękkości królika). W razie potrzeby uzupeł-
niamy wino.

Bób gotujemy przez 3 minuty, studzimy i obieramy. Paprykę
kroimy, wraz z bobem dodajemy do królika i dusimy całość
jeszcze przez 5–10 minut. Pod koniec dodajemy pokrojoną
miętę (kilka listków zostawiamy do dekoracji). Doprawiamy
solą i grubo mielonym (lub tłuczonym) pieprzem.
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Przepis i zdjęcie: Joanna Aniszczyk

Pijany królik w oliwkach

Składniki:

1 tuszka z królika (1,5 kg)
125 ml oliwy
250 ml białego wytrawnego wina
100 g czarnych oliwek
12 pomidorków koktajlowych
1 duża cebula
2 ząbki czosnku
gałązka świeżego rozmarynu
kilka gałązek świeżego tymianku
kilka listków świeżej szałwii
mąka do oprószenia mięsa
sól i pieprz

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Cebulę kroimy w piórka, pomidorki na połówki, a ząbki
czosnku bardzo drobno siekamy.

Tuszkę królika kroimy na części, oprószamy mąką i prze-
smażamy na rozgrzanej oliwie z dwóch stron. Kiedy mięso
nabierze złoto–brązowego koloru, zmniejszamy nieco ogień,
dodajemy pokrojoną cebulę, czosnek, świeże ziola oraz
oliwki. Gdy cebula się zeszkli, wlewamy wino i gotujemy do
momentu odparowania połowy płynu. Dodajemy pokrojone
pomidorki, doprawiamy solą i pieprzem. Całość dusimy pod
przykryciem około godziny, aż królik będzie miękki.
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Na słodko
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Na słodko
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Ciasto wielkanocne

Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej
60 g cukru pudru
125 g zimnego masła
2 żółtka
2 łyżki śmietany
szczypta soli

Składniki na masę:
400 ml mleka
40 g kaszy manny
100 g cukru
2 białka
50 g miękkiego masła
50 g rodzynek
skórka otarta z 1 cytryny
80 g mielonych migdałów
2 żółtka
kilka kropli aromatu migdałowego
szczypta soli

Dodatkowo:
masło do wysmarowania formy
cukier puder do posypania

Liczba porcji: 8 Czas przygotowania: 45 minut + 30–40 minut pieczenia

Przygotowanie ciasta:

Mąkę i cukier puder wsypujemy do miski. Dodajemy drobno
pokrojone masło, żółtka, śmietanę, sól i zagniatamy gładkie
ciasto. Foremkę do pieczenia o średnicy 20–25 cm smaruje-
my masłem i wylepiamy ciastem. Wstawiamy do lodówki na
minimum 30 minut. W tym czasie przygotowujemy masę.

Przygotowanie masy:

Mleko zagotowujemy z cukrem i solą. Wsypujemy kaszę
mannę i gotujemy 10 minut, często mieszając. Studzimy.
Białka ubijamy z odrobiną soli na sztywną masę. Do garnka
z  ugotowaną kaszą dodajemy masło, pokrojone rodzynki,
skórkę z cytryny, żółtka, mielone migdały oraz aromat
i miksujemy do połączenia składników. Delikatnie mieszamy
z ubitymi białkami i przekładamy na schłodzone ciasto.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 30–40
minut. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.

Przepis na podstawie książki: Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz
Sobel, „Kuchnia Wrocławia”, Wydawnictwo Darbud, 2008

W przedwojennym Wrocławiu nie było zwyczaju przygotowywania wystawnych
śniadań w Niedzielę Wielkanocną. Rodziny spotykały się za to na świątecznym obie-
dzie, który zakończony był zawsze deserem. Wśród słodkich akcentów królowały
paschy, serniki oraz bardzo miękkie ciasto wielkanocne z dodatkiem rodzynek, mig-
dałów i skórki cytrynowej.
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Mazurek różany

Składniki:

Na ciasto:
300 g mąki krupczatki
200 g masła
100 g cukru pudru
3 ugotowane żółtka

Na masę:

100 g serka mascarpone
100 g konfitury z płatków dzikiej
róży (płatki róży w cukrze)
opcjonalnie łyżeczka soku z cytryny

Do posypania:

50 g płatków migdałów
płatki róży

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Żółtka przecieramy przez sitko. Z przesianej mąki, posieka-
nego w drobną kostkę masła, żółtek oraz cukru zagniatamy
ciasto (tylko do połączenia składników). Owinięte folią da-
jemy na godzinę do lodówki. Piekarnik rozgrzewamy do 180
stopni. Ciasto rozwałkowujemy i wykrawamy foremką
okręgi. Wykładamy na blachę pokrytą papierem do piecze-
nia. Nakłuwamy ciasto widelcem. Pieczemy 15–20 minut, do
lekkiego zezłocenia.

W czasie pieczenia mieszamy serek z konfiturą i cytryną.
Mazurki wyjmujemy, studzimy, smarujemy masą i posypuje-
my migdałami. Możemy też upiec ciasto w całości, a po
ochłodzeniu posmarować masą i wówczas pokroić w romby.

Liczba porcji: ok. 15 ciasteczek
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Babka piaskowa

Składniki:

200 g mąki pszennej
50 g mąki ziemniaczanej
200 g cukru
125 g masła
4 jajka
15 g proszku do pieczenia
½ łyżki ekstraktu np. pomarańczo-
wego

Liczba porcji: 1 mała forma Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Masło ucieramy na puszystą masę z cukrem. Następnie,
wciąż ucierając, dodajemy najpierw jajka, a następnie por-
cjami mąki przesiane z proszkiem do pieczenia. Na końcu
dodajemy ekstrakt. Ciasto przekładamy do wysmarowanej
tłuszczem foremki i wkładamy do piekarnika nagrzanego do
160°C. Pieczemy przez 15–20 minut i zwiększamy do 170°C.
Pieczemy jeszcze 25–30 minut (do suchego patyczka).

Upieczoną i przestudzoną babkę możemy udekorować cu-
krem pudrem lub lukrem.
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Rolada biszkoptowa
z kremem mascarpone

Składniki na biszkopt:

3 jajka
szczypta soli
¾ szklanki cukru pudru
1 szklanka mąki pszennej
⅓ szklanki wody
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na krem:

250 g serka mascarpone
200 ml śmietanki 36%
3 łyżki cukru pudru
3 łyżki soku z cytryny

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 45 minut + 2 godziny na schłodzenie

Przygotowanie biszkoptu:

Białka ze szczypą soli ubijamy na sztywną pianę. Pod sam
koniec dodajemy cukier i jeszcze przez chwię miksujemy.
W odzielnej misce przesiewamy mąkę wymieszaną z prosz-
kiem do pieczenia. Do ubitych białek dodajemy żółtka, wodę
i mąkę. Wszystko razem miksujemy, aż powstanie gładka
masa.
Nagrzewamy piekarnik do 200°C. Przygotowaną formę do
pieczenia (40x25 cm) wykładamy papierem do pieczenia.
Wylewamy ciasto i  wkładamy do piekarnika na około
15 minut.

Upieczony biszkopt przekładamy papierem do góry na ście-
reczkę podsypaną cukrem pudrem. Zdejmujemy delikatnie
papier do pieczenia, rolujemy i zostawiamy do przestygnię-
cia.

Przygotowanie masy:

Mocną schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno. Serek
mascarpone mieszamy z cukrem pudrem. Do śmietany
stopniowo dodajemy po 1 łyżce serka i miksujemy. Pod sam
koniec wlewamy sok z cytryny i mieszamy.

Zostawiamy ⅓ kremu na udekorowanie rolady, resztę wy-
kładamy na biszkopt. Smarujemy równomiernie i zwijamy.
Na zewnąrz rolady nakładamy krem, rozprowadzamy na
całej jej długości i wstawiamy na 2 godziny do lodówki.
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Pavlova z kremem cytrynowym

Składniki na bezy:
4 białka
250 g cukru pudru
3 łyżeczki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny
szczypta soli

Składniki na krem:
4 żółtka
150 g cukru
100 g masła
skórka otarta z 2 cytryn
sok wyciśnięty z 2 cytryn

Dodatkowo:
250 ml śmietanki 30-36%
25 g płatków migdałów

Przygotowanie bez:
Białka miksujemy z odrobiną soli na sztywną
masę – zaczynamy od najniższych obrotów
i zwiększamy je co minutę. Po około trzech bę-
dziemy mieć ubite białka. Cały czas miksując,
dodajemy łyżka po łyżce cukier puder, następ-
nie mąkę i sok z cytryny. Otrzymamy gęstą,
błyszczącą masę.

Na blachę wykładamy papier do pieczenia i ry-
sujemy na nim ołówkiem dwa okręgi o średni-
cach 13 i 18 cm. Wypełniamy je białkową masą,
z której formujemy łyżką dwa płaskie pagórki
z  wgłębieniami na środkach. Wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 180°C i od razu
zmniejszamy temperaturę do 150°C. Pieczemy

przez godzinę, a następnie studzimy w leciutko
uchylonym piekarniku przez kilka godzin,
a  najlepiej przez całą noc. W tym czasie bezy
mogą popękać, opaść, a nawet się zapaść, jed-
nak większość tych mankamentów zostanie
zakrytych przez dodatki.

Przygotowanie kremu:
Wszystkie składniki na krem umieszczamy na
patelni lub w garnku z grubszym dnem i dopro-
wadzamy do wrzenia. Gotujemy na średnim
ogniu przez 15–20 minut mieszając od czasu do
czasu. Jeszcze ciepły krem miksujemy blende-
rem na gładką masę lub przecieramy przez sito.
Krem po wystygnięciu dodatkowo zgęstnieje.

Przygotowanie podwójnej Pavlovej:
Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno.
Migdały prażymy na suchej patelni. Większą
bezę układamy na paterze lub talerzu. Wykła-
damy na nią połowę ubitej śmietany i polewa-
my częścią kremu cytrynowego. Jeżeli krem
jest bardzo gęsty, to możemy go odrobinę pod-
grzać, zrobi się rzadszy. Posypujemy połową
uprażonych płatków migdałowych i na środku
układamy mniejszą bezę. Wykładamy drugą
część ubitej śmietany, polewamy kremem i po-
sypujemy resztą migdałów. Pavlovą przecho-
wujemy w lodówce.

Uwaga:
Bezy najlepiej jest upiec dzień wcześniej, nato-
miast przełożyć je ubitą śmietaną i kremem
przed samym podaniem.

Liczba porcji: 8 Czas przygotowania: 45 minut + 1 godzina
pieczenia + kilka godzin suszenia bez
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Przepis: Katarzyna Sieradz
Zdjęcie: Ilona Siekańska-Krzysiek, Katarzyna Sieradz
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Ciasto anielskie

Składniki na ciasto:

12 białek
270 g drobnego cukru do wypieków
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżeczka winianu potasu lub octu
75 g mąki tortowej
75 g mąki ziemniaczanej

Składniki na lukier:

400 g cukru pudru
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka gorącej wody

Składniki na syrop różany:

2 łyżki suszonych płatków róży
¼ małego buraka
80 g cukru
100 ml wody
1 łyżeczka soku z cytryny

Przygotowanie ciasta:

Obie mąki i 50 g cukru przesiewamy co najmniej
4 razy. Białka umieszczamy w misie miksera i na
wysokich obrotach ubijamy do momentu, aż się
spienią. Dodajemy sok z cytryny, winian potasu
i  ubijamy, aż piana zacznie gęstnieć. Dodajemy
cukier, łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Ma po-
wstać gęsta i lśniąca masa, jak na bezę. Do ubi-
tych białek w 3 turach dodajemy przesianą
mąkę z cukrem. Każdą partię suchych składni-

ków bardzo delikatnie mieszamy z białkami.
Najlepiej robić to przy pomocy gumowej szpa-
tułki. Gotową masę przekładamy do foremki
z kominem o średnicy 21 cm i wysokości 11 cm,
wyrównujemy. Formy nie smarujemy tłuszczem.

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do
175°C na najniższą półkę i pieczemy 30 minut.
Po upieczeniu, formę obracamy do góry dniem
i w takiej pozycji pozostawiamy do momentu aż
ciasto całkowicie ostygnie. Zimne ciasto po-
winno odkleić się od foremki. Jeśli tak się nie
stanie oddzielamy delikatnie przy pomocy noża.

Gotowe ciasto polewamy lukrem i sosem róża-
nym. Dodatkowo można udekorować jadalnymi
kwiatami.

Przygotowanie lukru:

Cukier puder umieszczamy w misce, dajemy
sok z cytryny i wodę, mieszamy do uzyskania
gładkiej masy.

Przygotowanie syropu różanego:

Cukier i wodę umieszczamy w garnku i na
średnim ogniu podgrzewamy do momentu aż
cukier całkowicie się rozpuści. Dodajemy ob-
ranego i pokrojonego na kawałki buraka oraz
sok z cytryny, gotujemy kilka minut. Następnie
wyjmujemy buraki i dodajemy płatki róży. Go-
tujemy do momentu aż powstanie syrop, około
7 minut.

Liczba porcji: 8 Czas przygotowania: 90 minut + 60 minut
studzenia
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Włoskie ciasto wielkanocne

Składniki na ciasto:

50 ml mleka
50 g masła
1½ łyżeczki suchych drożdży
50 ml ciepłej wody
2 jajka
100 g cukru
skórka otarta z jednej pomarańczy
1 łyżeczka pasty waniliowej
350 g mąki pszennej + do podsypy-
wania
½ łyżeczki soli
4 ugotowane jajka

Składniki na lukier:

1 szklanka cukru pudru
białko z 1 jajka
kolorowa posypka do dekoracji

Liczba porcji: 10 Czas przygotowania: 3 godziny

Przygotowanie:

Mleko podgrzewamy i rozpuszczamy w nim masło, odsta-
wiamy do ostygnięcia. Do letniej wody wsypujemy drożdże
i zostawiamy na 10 minut, aż się lekko spienią. Jajka i cukier
ucieramy, dodajemy skórkę z pomarańczy i pastę waniliową.
Mąkę i sól przesiewamy.

Do misy miksera wlewamy masę jajeczną, dodajemy mleko
z masłem i wodę z drożdżami. Miksując na niskich obrotach
przystawką do wyrabiania ciasta, dodajemy 300 g mąki. Gdy
mąka dokładnie połączy się z resztą składników, zwiększa-
my obroty na średnie i, cały czas miksując, dodajemy pozo-
stałe 50 g mąki. Wyrabiamy ciasto przez kolejne 7 minut. Po
tym czasie przenosimy je na obsypaną mąką stolnicę. Ciasto
będzie mocno klejące. Posypujemy je obficie mąką i chwilę
ugniatamy. Formujemy kulę i przekładamy do naoliwionej
miski. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miej-
sce do momentu podwojenia objętości, około 1½ godziny.

Wyrośnięte ciasto lekko uderzamy pięścią i wykładamy na
obsypaną mąką stolnicę. Wyrabiamy i dzielimy na dwie
równe części. Formujemy dwa wałki o długości około 50 cm,
które układamy równolegle obok siebie na papierze do pie-
czenia. Sczepiamy je ze sobą, układamy pierwsze jajko i na-
kładamy jeden wałek na drugi. Układamy kolejne jajko
i  ponownie przekładamy wałki. Postępujemy tak do mo-
mentu, aż opleciemy 4 jajka. Potem oba końce zbieramy ra-
zem, formując wieniec. Papier z wieńcem przenosimy na
blaszkę do pieczenia, przykrywamy ściereczką i pozosta-
wiamy na 20 minut w cieple do wyrośnięcia. Pieczemy
w 175°C przez 25 minut, do zarumienienia.

Cukier puder mieszamy z białkiem do uzyskania gładkiej
masy. Ostygnięte ciasto polewamy lukrem i posypujemy ko-
lorową posypką.
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Ciasteczkowe jajeczka

Składniki:

250 g mąki pszennej
100 g cukru pudru
200 g zimnego masła
2 surowe żółtka
2 żółtka ugotowane na twardo
gęsty żółty dżem
cukier puder do posypania

Przygotowanie:

Surowe i ugotowane żółtka ucieramy.
W  jednej misce umieszczamy drobno
posiekane masło przesianą mąką i cu-
kier puder oraz żółtka. Całość zagniata-
my. Ciasto wałkujemy na grubość ok.
6 mm i wykrawamy ciasteczka w kształ-
cie jajek. W połowie ciastek wycinamy
dziurki. Pieczemy w 200°C ok. 10 minut
(uwaga, bo dość szybko brązowieją).

Studzimy, a następnie na całych ciast-
kach rozsmarowujemy po 1 łyżeczce
gęstego dżemu, przykrywamy posypa-
nymi wcześniej cukrem pudrem ciastka-
mi z dziurką i dodajemy jeszcze trochę
dżemu do dziurki.

Liczba porcji: ok. 16 dużych ciastek Czas przygotowania: 45 minut

Ciasteczka, które wyglądem udają przekrojone na pół jajka.
Idealnie delikatne i kruche będą nie tylko smakować, ale też pięknie

wyglądać na wielkanocnym stole.
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Słodkie jajka

Składniki:

4 czekoladowe jajka
50 ml śmietanki 30–36%
50 g serka mascarpone
1 łyżka cukru pudru
4 łyżeczki dżemu morelowego
lub kremu cytrynowego

Przygotowanie:

Śmietankę ubijamy na sztywną masę. Dodaje-
my serek oraz cukier puder i miksujemy do po-
łączenia się składników. Jajkom odłamujemy
czubki, przez otwór wyciągamy pojemniki z za-
bawkami, a wnętrza wypełniamy kremem. Na
środek wykładamy łyżeczkę żółtego dżemu lub
kremu. Przechowujemy w lodówce.

Przepis na krem cytrynowy znajdziecie na
stronie 48.

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 10 minut
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Czekoladowe miseczki

Składniki na miseczki:

200 g czekolady
6 balonów

Składniki na waniliową
panna cottę:

250 ml śmietanki 30–36%
50 ml mleka
25 g cukru
1 laska wanilii
1 łyżeczka żelatyny
1 łyżka ciepłej wody

Przygotowanie miseczek:

Dmuchamy nieduże balony. Czekoladę
roztapiamy w miseczce w kąpieli wodnej
i studzimy. Jak zacznie tężeć, to zanu-
rzamy w niej po kolei wszystkie balony
i  odkładamy je na deskę pokrytą papie-
rem do pieczenia. Wstawiamy do lodów-
ki na 15 minut. Pozostałą czekoladę po-
nownie podgrzewany i po raz drugi za-
nurzamy w niej balony, aby wzmocnić
miseczki. Odstawiamy na kolejne 15 mi-
nut do lodówki. Zabieg powtarzamy
jeszcze raz.

Przygotowanie panna cotty:

Śmietankę, mleko, cukier, ziarenka wy-
skrobane z laski wanilii i pusty strączek
umieszczamy w garnku z grubszym dnem
i podgrzewamy. Gdy zacznie się gotować,
zdejmujemy z ognia i mieszamy z żelaty-
ną rozpuszczoną w wodzie. Usuwamy
pustą laskę wanilii i studzimy płyn. Gdy
osiągnie temperaturę pokojową, przele-
wamy go do czekoladowych miseczek
i  wstawiamy do lodówki na kilka godzin,
a najlepiej na całą noc.

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut
+ kilka godzin na tężenie deseru
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Babeczki wielkanocne

Składniki na babeczki:

3 szklanki mąki pszennej
2 szklanki śmietany 18%
1 szklanka cukru
125 ml oleju rzepakowego
100 ml mleka
2 łyżki kakao
2 płaskie łyżeczki sody
1 łyżka cukru waniliowego

Składniki na krem maślany:

300 g miękkiego masła
650 g cukru pudru
2 łyżki mleka
zielony i brązowy barwnik spożywczy
dekoracje z masy cukrowej

Przygotowanie:

Śmietanę, mleko i olej łączymy w jednej
miseczce. Do drugiej przesiewamy mąkę,
kakao i sodę. Wsypujemy cukier i cukier
waniliowy. Mokre składniki łączymy
z suchymi. Gotową masę przekładamy do
wyścielonej papilotkami formy na ba-
beczki. Pieczemy 20 minut w 180°C, do
suchego patyczka. Upieczone babeczki
wyjmujemy na kratkę i całkowicie stu-
dzimy.

Masło ucieramy mikserem na jasną, pu-
szystą masę. Cały czas miksując, stop-
niowo dodajemy przesiany cukier puder.
Wlewamy mleko i ucieramy jeszcze
2  minuty. Gotowy krem powinien być
gładki i jednolity.

Sześć babeczek dekorujemy masą w ko-
lorze naturalnym, używając rękawa cu-
kierniczego i tylki nr 104. Cztery łyżki
masy odkładamy, zabarwiamy ją na brą-
zowo i przy pomocy tylki M1, robimy
gniazdka na kolejnych sześciu babecz-
kach. Pozostałą część kremu maślanego
łączymy z barwnikiem zielonym i przy
pomocy tylki nr 233, robimy trawkę na
ostatnich babeczkach. Na koniec ukła-
damy przygotowane dekoracje z masy
cukrowej. Przed podaniem chłodzimy
przez dwie godziny w lodówce.

Liczba porcji: 18 Czas przygotowania: 1 godzina + 2 go-
dziny chłodzenia + czas przygotowania
dekoracji
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