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MAGDALENA GAMBAL

Czekoladowy
Muffinek

Jeśli nie gotuje i nie piecze, to zgłębia tajniki kartografii w Akademii Morskiej w Szczecinie. Pasjonat-
ka rękodzieła i kolekcjonerka pocztówek. Święta kojarzą jej się z zapachem pierników i mandarynek, 
chociaż to na pierogi czeka w czasie kolacji wigilijnej. Bez żalu zostawiłaby morze, żeby spędzić 
wymarzone Boże Narodzenie razem z całą rodziną w góralskim domku w Zakopanem.

PRZYGOTOWANIE
Spód
Czekoladę i masło rozpuszczamy w małym garnuszku, następnie do masy dodajemy pokruszone 
ciastka. Całość wylewamy na blaszkę i podpiekamy ok. 10 min. w piekarniku w 180°C.

Masa serowa
Śmietankę 30% ubijamy na sztywno. W osobnej misce ubijamy białka – również na sztywno.
W kolejnej mieszamy wszystkie pozostałe składniki masy. Delikatnie dodajemy do nich śmietanę, 
a następnie ubite białka. Mieszamy łyżką. Następnie masę przelewamy na wcześniej upieczony 
spód. Pieczemy ok. 40–50 min. w 180°C.

Polewa
Masę krówkową podgrzewamy w miseczce ustawionej nad garnkiem z wrzącą wodą, aż osiągnie 
taką konsystencję, żeby można ją było rozprowadzić na wierzchu ciasta. Następnie posypujemy 
ciasto orzechami.

Masa serowa
400 ml śmietanki 30%

4 jajka (białka i żółtka osobno)

1 kg mielonego twarogu

½ puszki masy krówkowej (kajmaku)

½ szklanki cukru

cukier waniliowy

2 budynie śmietankowe lub waniliowe

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki oleju

Spód
2 czekolady

½ kostki masła

2 paczki (ok. 300 g) ciastek

    owsianych lub innych,

    które lubisz

Polewa
½ puszki masy krówkowej (kajmaku)

100 g orzechów włoskich

Sernik krówka
  Puszysty, nie za słodki i na pysznym spodzie. Zasmakuje każdemu.

  Zamiast orzechów na wierzchu można ułożyć płatki migdałowe.

SKŁADNIKI
(na formę 25 x 35 cm)
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PRZYGOTOWANIE
W jednej misce mieszamy składniki suche (od mąki po kakao), a w drugiej mokre (jajka, olej  mleko). 
Zawartość obu misek łączymy i mieszamy, aż powstanie dosyć gęsta masa. Dodajemy posiekane 
orzechy.

Wlewamy masę do papilotek. Dodajemy do każdej muffinki po łyżeczce powideł. Pieczemy ok. 
25–30 min. w 180°C. Po upieczeniu studzimy.

W międzyczasie ubijamy na sztywno śmietankę z cukrem, pod koniec dodając barwnik. Gotowy 
krem nakładamy dekoracyjnie na ostudzone muffiny i dodajemy po jednej czekoladowej gwiazdce 
na wierzch.

Muffinki piernikowe

1 szklanka mąki

½ szklanki cukru brązowego

4 łyżeczki przyprawy do piernika

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka kakao

2 jajka

5 łyżek oleju

½ szklanki mleka

100–150 g orzechów włoskich (posiekanych)

Dodatkowo
powidła/marmolada

300 ml śmietanki 30%

2 łyżki cukru pudru

różowy barwnik

czekoladowe gwiazdki

Łatwe w przygotowaniu, idealne na święta. Najlepiej smakują świeże,
więc polecam je zrobić w dniu, w którym chcemy je zjeść.

SKŁADNIKI
(ok. 12 sztuk)
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MAŁGOSIA KUBICA 

Dobre Zielsko
Z wykształcenia lektorka języka francuskiego, z zamiłowania pasjonatka zdrowej kuchni. Wkrótce 
dyplomowany dietetyk. Od 17 lat wegetarianka, od 4 – weganka. W czasie świąt przegrzewa pieka-
rnik przy wtórze muzyki skandynawskiej, popijając zieloną herbatę z kubka z kotem – 
prosto z Paryża. W dzieciństwie zawsze znajdowała swoje prezenty na kilka dni przed Wigilią. 
Oczywiście zupełnie przypadkiem.

Baza
50 g mąki owsianej

      lub zmielonych płatków owsianych

200 g płatków owsianych

4 łyżki masła orzechowego

1 szklanka przestudzonej przegotowanej wody

    lub mleka roślinnego

słodzik wg uznania (1 łyżeczka stewii,

    2 łyżki ksylitolu lub cukru brązowego)

½ łyżeczki proszku do pieczenia (opcjonalnie)

Dodatki
100 g pokrojonych daktyli

100 g rodzynek

50 g posiekanych orzechów włoskich

50 g posiekanych orzechów laskowych

50 g posiekanych migdałów 

      lub płatków migdałowych

2 łyżki kakao

1 łyżka suszonej żurawiny

1 łyżka ziaren sezamu

1 łyżka siemienia lnianego

1 łyżka nasion chia

1 łyżeczka zmielonego cynamonu

½ łyżeczki zmielonych goździków

mus owocowy lub konfitura

Korzenne ciasteczka
z domową konfiturą (wegańskie)

SKŁADNIKI
(na formę 25 x 35 cm)
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Korzenne ciasteczka najlepiej smakują z domową konfiturą. Można je modyfikować 
na wiele sposobów – smakują wyśmienicie także w wersji bakaliowej, orzechowej, 
czekoladowej… Ogranicza nas jedynie to, co akurat mamy pod ręką.
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Chleb bakaliowy

50 g orzechów włoskich

50 g orzechów laskowych

50 g migdałów

50 g (niesiarkowanych) suszonych daktyli

50 g (niesiarkowanych) rodzynek

50 g żurawiny

30 g drożdży

1 szklanka wody

400 g mąki razowej orkiszowej

3 łyżki słodziku: syropu klonowego,

    cukru brązowego lub miodu

50 g płatków owsianych górskich

szczypta soli

1 łyżka sezamu

½ łyżeczki zmielonych goździków

1 łyżeczka zmielonego cynamonu

1 soczysta, dojrzała gruszka (lub jabłko)

Święta to dla mnie mieszkanka smaków i zapachów. Nie może zabraknąć wśród nich 
moich ulubionych orzechów, suszonych owoców, pieczonych jabłek i gruszek. Do tego 
szczypta goździków i cynamonu. A to wszystko ukryte w bakaliowym chlebie.

SKŁADNIKI
(na dużą keksówkę)

PRZYGOTOWANIE
W misce mieszamy mąkę, płatki, masło orzechowe, mleko roślinne, słodzik oraz opcjonalnie proszek 
do pieczenia. Odkładamy na parę minut, po czym sprawdzamy, czy masa jest dostateczne zwarta. 
Dzielimy bazę na tyle części, ile chcemy mieć smaków, i dodajemy do każdej wybrane dodatki.

Możemy zrobić ciasteczka korzenne, w których będą goździki i cynamon, inne mogą być czekola- 
dowo-korzenne (kakao, cynamon, goździki), z ziarnami (sezam, siemię, chia), orzechowo-mig-
dałowe, bakaliowe (daktyle, rodzynki, żurawina).

Po przygotowaniu masy wykładamy ją na blachę, formując kształty ciasteczek. Pieczemy przez ok. 
30 min. w 180°C. Im mniejsze i cieńsze ciasteczka, tym czas pieczenia będzie krótszy. Jeśli są 
grubsze, możemy go wydłużyć do 45 min. Ciasteczka podajemy z konfiturą lub musem owocowym.

PRZYGOTOWANIE
Orzechy, migdały oraz bakalie myjemy i moczymy w letniej wodzie przez ok. 1 godz. Z drożdży 
przygotowujemy zaczyn – rozpuszczamy je w szklance ciepłej wody, dodajemy trochę mąki, 
słodzik i odstawiamy na 30 min.

Mieszamy resztę mąki, płatki owsiane, sól, sezam, goździki, cynamon oraz wodę z drożdżami i wyra-
biamy ciasto. Orzechy, migdały i bakalie odsączamy i kroimy na małe kawałki. Gruszkę również kroimy 
na małe kawałki. Wszystko dorzucamy do ciasta i mieszamy.

Przelewamy ciasto do keksówki i odstawiamy do wyrośnięcia na 30 min. Można posypać ciasto 
sezamem lub makiem. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 60 min. Zostawiamy w piekarniku do 
ostygnięcia. Chleb najlepiej smakuje z kremem z daktyli i orzechów oraz z miodem.



OLA JASTRZĘBSKA

ChilliJemy
Mieszka w Warszawie z mężem, córeczką i kotem sąsiadki, który przechodzi do ich mieszkania 
przez taras. Na co dzień pracuje w firmie budowlanej, a po godzinach piecze ciasta z córką. Od kiedy 
w prezencie od męża dostała zmywarkę, marzy już tylko o… rózdze – do ubijania jajek. W czasie 
świąt zawsze wraca myślami do rodzinnego domu, w którym razem z siostrą lepiła uszka z grzy-
bami i podkradała mamie racuchy wigilijne.

PRZYGOTOWANIE
Masło wkładamy do rondelka, rozpuszczamy i zostawiamy do lekkiego przestudzenia. Ciastka 
wkładamy do blendera i zalewamy przestudzonym masłem. Miksujemy.

Tortownicę wykładamy papierem do pieczenia (spód i brzegi) i przesypujemy do środka masę 
ciastkową. Uklepujemy ją równo i wstawiamy do lodówki.

Serek mascarpone wykładamy do miski i miksujemy z cukrem pudrem (należy to zrobić szybko, 
żeby serek nie zmienił konsystencji). Gdy masa będzie jednolita, dodajemy nutellę i wszystko 
razem dokładnie łączymy.

Ser wykładamy na schłodzony spód, wyrównujemy i posypujemy orzeszkami. Ciasto przykrywamy 
folią i wstawiamy do lodówki na minimum 3 godz. (a najlepiej na całą noc).

200 g masła

ok. 320 g ciastek korzennych

1 kg serka mascarpone

½ łyżeczki cukru pudru

400 g nutelli

100 orzeszków ziemnych (mogą być solone)

Sernik mascarpone z nutellą
i korzennym spodem

SKŁADNIKI
(na tortownicę o średnicy 24 cm)
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PRZYGOTOWANIE
Masło roztapiamy wraz z czekoladą w małym garnuszku (nie doprowadzamy do wrzenia). Odsta- 
wiamy na bok i dodajemy wcześniej startą skórkę pomarańczową oraz sok. Mieszamy. Miksujemy 
całe jajka z cukrem do momentu, aż piana będzie puszysta. Dodajemy przesianą mąkę i dalej miksu-
jemy. Zmniejszamy obroty miksera o połowę i powoli dodajemy ostudzoną czekoladę.

Formę do pieczenia smarujemy tłuszczem i wylewamy na nią połowę masy. Na wierzchu układamy 
maliny i zalewamy je pozostałą masą. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180°C na ok. 30 
min. Po wyjęciu można posypać ciasto cukrem pudrem.

Pomarańczowe brownie
 z malinami

3 tabliczki gorzkiej czekolady (im więcej kakao, tym lepiej)

100 g masła

2 łyżki startej skórki z pomarańczy

2 łyżki soku z pomarańczy

5 dużych jajek (lub 6 średnich) (w temperaturze pokojowej)

190 g cukru

100 g mąki tortowej

ok. 100 g malin

cukier puder (opcjonalnie)

Ta czekoladowa bomba to na pewno „kobieta”, bo rozumie mnie jak nikt inny 
i  jest niezwykle sympatycznym towarzyszem popołudniowej kawy.

SKŁADNIKI
(na formę 20 x 30 cm)
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Najważniejsze akcesoria w jej kuchni to kubek bez ucha, w którym pija mocną, aromatyczną kawę,
i łyżka – do kosztowania przygotowywanych potraw. Oddałaby wszystko za nieograniczony dostęp 
do chałwy i wigilijnych pierogów mamy. Nie wyobraża sobie świąt bez swojej rodziny i zapachu spal-
onych pierniczków. Jej piekarnik co roku w grudniu sugeruje wykupienie karnetu na siłownię, ale ona 
wyznaje zasadę, że na wszelkie żale przyjdzie czas po świętach.

150 g gorzkiej czekolady

50 g białej czekolady

dodatki: posypki, sól morska, chilli

Nadzienie
100 g gorzkiej czekolady

½ szklanki śmietanki kremówki

Marmurkowe czekoladki
z ganache

SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE
W kąpieli wodnej rozpuszczamy gorzką czekoladę. W osobnej misce rozpuszczamy białą czekoladę.
By nasze czekoladki były marmurkowe, należy na dno foremki wylać odrobinę białej i gorzkiej 
czekolady, a następnie wymieszać je lekko wykałaczką. Czekoladę z dna foremki rozprowadzamy 
pędzelkiem także na ściankach. Wkładamy całość do zamrażalnika i czekamy, aż czekolada 
zastygnie.

W tym czasie robimy czekoladowe nadzienie. Do miski wkładamy 100 g pokrojonej gorzkiej 
czekolady i zalewamy gorącą (ale nie wrzącą) kremówką. Zostawiamy mieszankę, by czekolada się 
rozpuściła, po czym mieszamy wszystko i odstawiamy do przestudzenia (co jakiś czas mieszając). 
Następnie wkładamy miskę do lodówki, pamiętając o tym, by wciąż co jakiś czas mieszać nadzienie.

Gdy czekolada w foremkach zastygnie, wypełniamy nasze czekoladki nadzieniem. W tym momen-
cie możemy dodać rozkruszone płatki chilli, sól morską, kwiaty itp. Wkładamy czekoladki do zam-
rażarki i czekamy, aż nadzienie zastygnie.

Dopełniamy foremki gorzką czekoladą i zostawiamy w zamrażalniku na 2 godz. Możemy je udeko-
rować posypkami, słodkimi kamyczkami czy cukrowymi perełkami.

EMILIA LUPA

I love food



PRZYGOTOWANIE
Cupcakes
Mąkę, proszek do pieczenia, oranżadę w proszku i cukier mieszamy w jednej misce. W drugiej łączy-
my oranżadę, jajka i olej. Do suchych składników przelewamy mokre i jeżeli chcemy, dodajemy 
odrobinę barwnika spożywczego. Mieszamy wszystko niezbyt dokładnie – im więcej grudek, tym 
lepsze cupcakes.
Do foremki na muffiny wkładamy jednorazowe papilotki albo smarujemy ją tłuszczem. Wypełniamy 
foremki ciastem do ¾ wysokości. Pieczemy w 180°C przez ok. 25 min.

Krem maślany
Miksujemy miękkie masło z cukrem pudrem, mlekiem i esencją waniliową. Krem możemy podzielić 
i zabarwić barwnikami spożywczymi. Dekorujemy babeczki za pomocą rękawa cukierniczego.

Cupcakes
z pomarańczową oranżadą

Cupcakes
200 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki oranżady w proszku

100 g cukru

150 ml pomarańczowej oranżady

2 jajka

80 ml oleju

barwnik spożywczy (opcjonalnie)

Krem maślany
250 g masła

250 g cukru pudru

2 łyżki mleka/wody

2 łyżki esencji waniliowej

barwnik spożywczy (opcjonalnie)

SKŁADNIKI
(ok. 12 sztuk)
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Dla mnie święta to zapach pomarańczy i mandarynek. Ten prosty przepis na 
cupcakes pozwoli Ci się zrelaksować przy natłoku świątecznych obowiązków,
a dzieci będą miały frajdę przy dekorowaniu.



Mieszkanka stolicy, uwielbiająca kryminały i dobrą herbatę. Marzy jej się kurs gotowania z Jamiem 
Oliverem, w czasie którego przygrywałoby We are the champions Queenów. Nie znosi obierać 
ugotowanych jajek. Święta najchętniej spędziłaby w małej chatce w Alpach, ale koniecznie z pachnącą 
pomarańczami choinką i pierogami jej dziadka na stole.

250 g rodzynek

100 g suszonej żurawiny

75 g suszonych moreli (pokrojonych)

50 g suszonych śliwek (pokrojonych)

25 g kandyzowanych wiśni (pokrojonych)

125 ml koniaku lub whisky

250 g miękkiego masła

200 g brązowego cukru trzcinowego

5 jajek w temperaturze pokojowej

100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

270 g mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka przyprawy piernikowej

1 łyżeczka cynamonu

½ łyżeczki imbiru

szczypta soli

Angielski keks bakaliowy
Pyszne bożonarodzeniowe ciasto z mnóstwem bakalii. Pięknie pachnie suszonymi owocami, 

cynamonem i piernikiem. Przepis inspirowany angielskim ciastem z bakaliami

SKŁADNIKI
(na formę 23 x 23 cm)
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PRZYGOTOWANIE
Bakalie (bez skórki pomarańczowej) zalewamy alkoholem, mieszamy i odstawiamy na 3 godz., 
żeby nasiąkły. Miękkie masło ucieramy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy po jednym jajku, 
nadal ucierając. Następnie dodajemy skórkę z pomarańczy, mąkę, proszek i przyprawy, delikatnie 
mieszając. Na koniec dodajemy bakalie z alkoholem i jeszcze raz mieszamy.

Przekładamy ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w 150°C przez ok. 2 godz. 
(po 1 godz. i 45 min. sprawdzamy patyczkiem, czy ciasto jest wciąż surowe). Po upieczeniu ciasto 
wyjmujemy z piekarnika i pozostawiamy w formie do ostygnięcia. Podajemy posypane cukrem 
pudrem lub z polewą czekoladową albo bitą śmietaną.

MAGDALENA KELLER-BIGDA

Apetycznie Klasycznie



PRZYGOTOWANIE
Śliwki kroimy w paski i zalewamy likierem. Odstawiamy na 3 godz. W kąpieli wodnej rozpuszczamy 
masło z pokruszoną na kawałki czekoladą, dodajemy śmietankę i mieszamy. Do czekolady dodaje-
my migdały i śliwki odsączone z likieru. Mieszamy dokładnie, przykrywamy i wstawiamy do lodówki 
na 1 godz.

Zwilżonymi dłońmi formujemy z masy kuleczki wielkości orzecha włoskiego. Posypujemy cienką 
warstwą kakao. Układamy w papierowych osłonkach. Przechowujemy w lodówce.

Trufelki czekoladowe
z likierem

½ szklanki suszonych śliwek

¼ szklanki likieru, np. amaretto, pomarańczowego

150 g gorzkiej czekolady dobrej jakości

50 g masła

5 łyżek tłustej śmietanki

¾ szklanki tartych migdałów

gorzkie kakao

SKŁADNIKI
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Pyszne ręcznie robione trufelki, które możemy ofiarować bliskiej osobie zamiast fabrycznie 
produkowanych słodyczy. Wspaniałe na prezent, wyjątkowe połączenie czekolady, migdałów
i suszonych śliwek z aromatem ulubionego likieru



EWA POPIELARZ

BaBy w kuchni
Z zawodu redaktor, z wyboru żona jednego męża i matka trójki dzieci, z zamiłowania kucharka
i samozwańczy cukiernik. Nie znosi odmierzania składników, ale jest na nie skazana, bo nie umie 
gotować na oko. Jej najlepszy przyjaciel to mikser planetarny Maniek. W dzieciństwie opanowała do 
perfekcji sztukę podglądania prezentów bez naruszania opakowania. Teraz pilnuje, żeby jej dzieci 
nie wpadły na taki pomysł.

PRZYGOTOWANIE
Jeśli używamy świeżych drożdży, przygotowujemy rozczyn. Drożdże rozkruszamy w ¼ szklanki 
letniej wody, dodajemy 1 łyżkę cukru i 3 łyżki mąki. Całość mieszamy, aż drożdże się rozpuszczą. 
Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 min. (Jeśli używamy drożdży suchych, 
ten etap można pominąć i od razu wymieszać drożdże z mąką).

W międzyczasie w misce mieszamy pozostałą mąkę z pozostałym cukrem, przyprawą do piernika 
i solą. Dodajemy wyrośnięty rozczyn, masło, jajka i pozostałe pół szklanki wody. Wszystko 
mieszamy i wyrabiamy zwarte, elastyczne ciasto. Formujemy z ciasta kulę i wkładamy ją do 
omączonej miski. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1½ godz. w ciepłe miejsce.

Po tym czasie dzielimy ciasto na dwie równe części. Jedną z nich rozwałkowujemy na dość cienki 
placek w kształcie łezki. Układamy go na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Z drugiej połowy 
formujemy dwie kulki – na nos i pompon, oraz wałek na obwódkę czapki. Przygotowujemy brodę – 
rozwałkowujemy resztę ciasta na owalny, cienki placek. Nacinamy na nim od dołu pionowe paski, 
nie rozcinając ciasta do końca u góry.

500 g mąki pszennej

7 g suchych drożdży lub 20 g świeżych

¼ szklanki cukru

30 g roztopionego i przestudzonego masła

2 jajka

¾ szklanki wody

1½ łyżeczki przyprawy do piernika

1 łyżeczka soli

Dodatkowo
1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka

rodzynki, żurawina lub suszone śliwki

SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE CD.
Używając wody jako kleju, przyklejamy wałek ciasta w miejscu, gdzie kończy się czapka. Górną 
część ciasta zaginamy, formując ją na kształt czapki Mikołaja. Przyklejamy kulkę-pompon. Owalny 
placek pocięty na paski przyklejamy w miejscu brody, formując ją u góry na kształt wąsów. Paski 
brody zwijamy wokół własnej osi w spiralki. Jeśli zostało nam trochę ciasta, możemy podoklejać 
dodatkowe paski do brody. Doklejamy kulkę-nos. Suszone rodzynki wciskamy w ciasto w miejscu, 
gdzie powinny być oczy.

Przykrywamy ciasto ściereczką i odstawiamy do napuszenia w ciepłe miejsce na ½ godz. Po tym 
czasie smarujemy czapkę, brodę i nos jajkiem roztrzepanym z łyżką mleka.
Pieczemy Mikołaja w 220°C przez 15–20 minut – do zrumienienia.

Pierniczki w kratkę

750 g mąki pszennej

15 g proszku do pieczenia

2,5 łyżki przyprawy do piernika

225 g masła

240 ml miodu

120 ml wody

180 g brązowego cukru

1 jajko

Ponieważ nie jestem mistrzem w lukrowaniu i dekorowaniu pierniczków, postanowiłam nadać 
im taką formę, żeby żadne dekoracje nie były już potrzebne. Takie plecionki są piękne nawet 
bez dodatków.

SKŁADNIKI
(ok. 40–50 sztuk)
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PRZYGOTOWANIE PIERNICZKÓW
Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i przyprawą do piernika. Masło, miód, wodę i cukier 
umieszczamy w garnuszku i podgrzewamy, co jakiś czas mieszając, aż wszystkie składniki się 
połączą. Odstawiamy do lekkiego przestudzenia.

Wlewamy roztopione składniki do suchych, dodajemy jajko i mieszamy lub miksujemy, aż powsta-
nie zwarte ciasto. Formujemy z niego kulę, lekko ją spłaszczamy i wkładamy owiniętą w folię 
spożywczą na 3 godz. do lodówki.

Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy na dość cienki prostokąt. Wycinamy pionowe paski 
o grubości około 1 cm. Połowę pasków odkładamy na bok. Nieparzyste paski z tych, które zostały 
na blacie, podnosimy do góry, zginając je delikatnie w połowie. Jeden z odłożonych pasków kładzie-
my w poziomie tuż pod linią zgięcia i odkładamy pionowe paski znów na swoje miejsce. Teraz 
podnosimy do góry wszystkie parzyste paski, układamy w poziomie jeden z odłożonych i odkładamy 
pionowe na swoje miejsce. Kontynuujemy te czynności, aż skończy się nam miejsce. Potem odgi-
namy paski pionowe w dół i analogicznie układamy kratkę na górze.

Kiedy cała kratka będzie ułożona, dociskamy ją delikatnie, a potem wycinamy w niej kółka. Prze-
kładamy pierniczki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, uważając, żeby nie zniszczyć 
konstrukcji, szczególnie na brzegach.

Pieczemy pierniczki w 180°C przez 10–12 minut. Po wystudzeniu przechowujemy w szczelnie 
zamkniętym pudełku, np. ze skórkami od jabłka. Po kilku dniach powinny zmięknąć.



JOANNA GRALIK

Różowa Kuchnia
Zawodowy fotograf. Mieszka w Ostródzie z mężem, córką i Reksiem. Miłośniczka zumby i horrorów, 
nie waha się przyznać, że jej ulubiona świąteczna piosenka to Last Christmas. Boże Narodzenie 
chciałaby spędzić w Laponii ze swoją rodziną i św. Mikołajem. Może podarowałby jej jedną ze 
swoich skrzyń po prezentach – mogłaby z niej zrobić wymarzone tło do zdjęć.

PRZYGOTOWANIE
Do misy wkładamy twaróg, dodajemy cukier puder i cukier waniliowy. Całość miksujemy lub ucieramy 
ręcznie. Dodajemy rozpuszczone i ostudzone masło i miksujemy. Masę dzielimy na dwie równe 
części. Jedną zostawiamy jasną, do drugiej dodajemy błonnik kakaowy.

Blachę lub dużą formę do pieczenia wykładamy folią aluminiową, na dnie układamy połowę 
herbatników, tworząc prostokąt 3 x 4. Jasną masę rozsmarowujemy na herbatnikach. Na nią 
kładziemy drugą warstwę herbatników. Teraz nakładamy ciemną masę. Boczne herbatniki zagi-
namy do góry, tak żeby w przekroju utworzył się trójkąt. Dociskamy porządnie folią aluminiową 
i wstawiamy do lodówki na 3 godz.

Polewa
Czekoladę rozpuszczamy w rondelku razem z mlekiem. Lekko przestudzoną polewą dekorujemy 
ciasto i zostawiamy do ostudzenia.

Lukier
Cukier puder mieszamy energicznie z mlekiem, aż powstanie gęsta masa. Dekorujemy nią ciasto 
dodatkowo z wierzchu. Wstawiamy do lodówki na całą noc.

600 g tłustego twarogu

30 g cukru waniliowego

2 łyżki cukru pudru

100 g masła (rozpuszczonego i ostudzonego)

2 łyżki błonnika kakaowego lub kakao

24 sztuki herbatników jasnych lub ciemnych

Polewa
150 g mlecznej czekolady

2 łyżki mleka

Lukier
100 g cukru pudru

1 łyżka mleka

Sernik bez pieczenia
To ciasto jeszcze z czasów mojej babci. Dziś prawie nikt już tak nie piecze.

Sernik pięknie się prezentuje i pysznie smakuje.

SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE
Do misy wsypujemy przesianą mąkę z sodą i proszkiem do pieczenia, dodajemy przyprawy 
korzenne i kakao. Dorzucamy cukier i cukier waniliowy oraz śmietanę. Całość mieszamy.

Osobno ubijamy jajka i wlewamy do reszty składników. Dodajemy rozpuszczone masło i płynny 
miód. Mieszamy łopatką do połączenia składników. Ciasto może być lekko lejące, ale po chwili 
powinno zgęstnieć.

Formę wykładamy papierem do pieczenia. Przelewamy do niej ciasto piernikowe. Pieczemy w 170°C 
przez ok. 45 min. Wyjmujemy i studzimy na kratce. Ostudzone ciasto kroimy w poprzek, przekładamy 
powidłami lub dżemem. Posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy posypką truskawkową. Przykry-
wamy na przykład kloszem na ciasto. Już po 2 godz. piernik jest gotowy do jedzenia.

Piernik bożonarodzeniowy

300 g mąki pszennej

2 łyżeczki sody

½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

½ łyżeczki mielonego imbiru

2 zmielone gózdzki

2 łyżki kakao

150 g cukru

30 g cukru waniliowego

3 łyżki śmietany 18%

3 jajka

150 g masła

200 g płynnego miodu

Dodatkowo
300 g powideł lub dżemu do przełożenia

cukier puder do obsypania

maczek o smaku truskawkowym jako posypka na wierzch

SKŁADNIKI
(na keksówkę 12 x 25 cm)

Pieczony w keksówce lub w formie do babki, krojony na blaty i przekładany
dowolnym nadzieniem. Pyszny w polewie czekoladowej, przyozdobiony bakaliami 
lub posypany cukrem pudrem i posypką truskawkową.
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Kuchnią zajmuje się hobbystycznie i zawodowo – jako dietetyk i wykładowca. Dlatego wolny czas 
woli spędzać na świeżym powietrzu, najchętniej na rowerze. Marzy o samorozpakowującej się zmy-
warce, choć dodaje, że pod choinką najchętniej znalazłaby najzwyklejszą czekoladę.  W dzieciństwie 
spektakularnie rozbiła wielką misę z kutią. Od tamtej pory razem ze swoimi rodzicami, którzy świet-
nie gotują, dba o to, by kutii na święta nigdy nie zabrakło.

JUSTYNA MARSZAŁKOWSKA-JAKUBIK

Zdrowo Najedzeni

PRZYGOTOWANIE
Mak zalewamy wodą i gotujemy ok. 30–40 min. Uwaga! Mak bardzo chłonie wodę i pęcznieje, 
więc gotujemy go w dużym garnku.

Ugotowany mak odcedzamy dokładnie na sicie wyłożonym gazą lub pieluchą tetrową – jeśli czas 
na to pozwoli, zostawiamy mak na sicie na całą noc. Po tym czasie mielimy go dwukrotnie.

Masło rozpuszczamy z miodem w dużym garnku. Następnie dodajemy opłukane rodzynki i jagody 
goji, migdały, umyte i pokrojone w paski suszone figi, posiekane orzechy, skórkę pomarańczową, 
ewentualnie inne bakalie, a na koniec aromat – amaretto, brandy, rum lub likier pomarańczowy. Do 
tej masy dorzucamy zmielony mak. Całość dokładnie mieszamy.

Masę wykorzystujemy w kuchni od razu albo mrozimy. Przez krótki czas można ją przechować 
w lodówce.

500 g maku

100 g masła

300 g miodu

250 g rodzynek

30 g jagód goji

50 g migdałów (płatków lub posiekanych całych migdałów)

kilka suszonych fig

          (ewentualnie suszonych moreli lub śliwek)

100 g orzechów (włoskich lub dowolnych innych)

2 czubate łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

1 łyżka amaretto (np. domowego, z pestek moreli; 

          ewentualnie brandy lub rumu)

Domowa masa makowa
Strucle makowe to nieodłączny element Bożego Narodzenia!

 Mój Tata zawsze piekł je w pokaźnej ilości, ale nigdy żadna się nie zmarnowała. 

SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE
Masło miksujemy z melasą lub miodem na puszystą masę, następnie dosypujemy powoli prze-
siane mąki wraz z pozostałymi suchymi składnikami. Zagniatamy ciasto, aż utworzy zwartą kulę. 
Jeśli będzie się sypało, dolewamy odrobinę mleka kokosowego, aż do osiągnięcia zwartej konsys-
tencji. Kulę z ciasta chowamy do torebki foliowej i wkładamy do lodówki na minimum 1 godz.

Po schłodzeniu odcinamy ciasto po kawałku i rozwałkowujemy na cienki placek, podsypując 
w razie konieczności bezglutenową mąką. Wykrawamy ciastka o dowolnych kształtach i kładziemy 
je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Pieczemy przez ok. 10 min. w piekarniku nagrzanym do temperatury 160°C.

Kukurydziane pierniczki

125 g klarowanego masła

150 g dowolnej melasy lub miodu

1½ szklanki mąki kukurydzianej

1 szklanka mąki ryżowej

½ szklanki skrobi (z tapioki lub ziemniaczanej)

1 łyżeczka sody

2 czubate łyżeczki przyprawy piernikowej

    (zmielone goździki, cynamon, gałka 

     muszkatołowa, kardamon, czarny pieprz, imbir)

4 łyżki mleka kokosowego (opcjonalnie)

SKŁADNIKI
(3 blachy ciastek)

Są słodkie, mocno korzenne i bez glutenu. Dokładnie takie, jakie powinny
być świąteczne pierniczki. Bezpośrednio po wypieku są miękkie, ale nie rozpadają 
się. Po kilku dniach twardnieją – jak klasyczne pierniczki. Wtedy też można je 
dowolnie ozdabiać lukrem.
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PRZYGOTOWANIE
Przyprawy lekko kruszymy w moździerzu, szczególnie kardamon, jeśli jest w łupinkach. Wszystkie 
składniki płynne wlewamy do dużego garnka i dodajemy przyprawy. Doprowadzamy do wrzenia 
i gotujemy na maleńkim ogniu około godziny, aż koncentrat nieco zgęstnieje. Następnie odstawiamy 
garnek w chłodne miejsce do całkowitego wystudzenia (najlepiej na całą noc).

Koncentrat przelewamy przez sitko, ponownie doprowadzamy do wrzenia i rozlewamy do 
wyparzonych butelek.

Dodajemy go jako zaprawę smakową do czerwonego wina lub w wersji bezalkoholowej – do 
herbaty. Koncentrat można też rozcieńczyć gorącą wodą albo sokiem pomarańczowym.

Glogg – koncentrat
korzenny do grzanego wina

Nic tak nie rozgrzewa po długim spacerze na mrozie albo szaleństwach na 
lodowisku jak kubek aromatycznego grzańca z plastrem pomarańczy i pływają-
cymi goździkami. Butelka takiego trunku to doskonały pomysł na zimowy wieczór 
oraz rewelacyjny prezent dla bliskiej osoby!

½ l soku z czarnej porzeczki (najlepiej tłoczonego)

½ l soku jabłkowego (najlepiej tłoczonego)

sok wyciśnięty z 4 cytryn

450–500 g ksylitolu lub erytrolu

        (ewentualnie zwykłego cukru)

3 czubate łyżki goździków

2 czubate łyżki ziaren kardamonu

4 połamane laski cynamonu

SKŁADNIKI



MARTA GRZEGORCZYK

Czerwona Porzeczka
W pracy leczy ludzi, w domu gotuje, szydełkuje i unika zmywania. Uwielbia bieganie i długie rowe-
rowe wycieczki. Nie wyobraża sobie świąt bez zapachu świeżej choinki, którą do tej pory ubiera 
wspólnie z tatą. Zawsze szuka pieniążka ukrytego w pierogach z kapustą i grzybami. Mieszka
z przyszłym mężem i kotem, ale w noc wigilijną to piekarnik mówi do niej ludzkim głosem: „Opanuj 
się, kobieto! Kolejny serniczek to nie jest dobry pomysł!”.

PRZYGOTOWANIE
Kruche blaty
Składniki na kruche blaty mieszamy i zagniatamy gładkie ciasto. Dzielimy je na 4 części. Każdą
z nich rozwałkowujemy, układamy w blasze na papierze do pieczenia i pieczemy jeden po drugim, 
każdy przez ok. 13–15 minut w 180°C. Blaty nie powinny być mocno zarumienione.

Masa
Mleko umieszczamy w garnuszku razem z cukrem, cukrem waniliowym i posiekaną margaryną. 
Doprowadzamy do wrzenia. Śmietanę mieszamy z mąką i jajkami. Gdy mleko w garnku się 
zagotuje, wlewamy mieszaninę. Wszystko mieszamy, aż powstanie gęsty budyń.

Zestawiamy masę z ognia i odstawiamy na 5–7 minut. Po tym czasie przekładamy blaty masą. 
Lekko dociskamy. Wierzch również smarujemy masą i posypujemy wiórkami kokosowymi.
Ciasto odstawiamy do wystygnięcia. Przechowujemy w lodówce.

Kruche blaty
½ kg mąki pszennej

½ szklanki cukru

2 jajka

½ szklanki gęstej śmietany 18%

125 g margaryny

        (rozpuszczonej i wystudzonej)

1 łyżka mąki ziemniaczanej

½ łyżeczki amoniaku

cukier waniliowy

Masa
3 szklanki mleka

1 szklanka cukru

2 cukry waniliowe

250 g margaryny

1 szklanka gęstej śmietany 18%

3 jajka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

Dodatkowo
wiórki kokosowe

SKŁADNIKI
(na formę 25 x 30 cm)
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PRZYGOTOWANIE
Piernik
Podgrzewamy margarynę, cukier oraz miód do rozpuszczenia. Studzimy. Mąkę mieszamy
z pozostałymi składnikami. Następnie zalewamy mieszaniną z garnka. Zagniatamy gładkie 
ciasto, dzielimy je na 4 porcje, zawijamy każdą w folię i chłodzimy przez ok. 2–3 godz. Po 
schłodzeniu ciasto rozwałkowujemy na grubość 4–5 mm i wykrawamy ostrym nożem kształt 
chatki: przód, tył, boczne ściany, dach, drzwi, dachówki, parapety oraz podstawę. Ciasto jest dosyć 
klejące, dlatego takie elementy jak okna czy drzwi w ścianach lepiej wykrawać już po przeniesieniu 
wykrojonego elementu na blachę. Dachówki możemy wykrawać foremką do rurek. Większe 
elementy pieczemy 10 min. w 190°C. Mniejsze, jak dachówki czy drzwi, pieczemy przez 5–7 min. 
w 190°C.

Lukier
Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Cukier puder dodajemy porcjami, ciągle miksując, 
aż powstanie gęsta, błyszcząca masa. Jedną łyżkę lukru możemy zabarwić na różowo, używając 
kropelki czerwonego barwnika. Do lukrowana przyda nam się woreczek foliowy, któremu ucinamy 
jeden róg. Ozdabiamy lukrem upieczone fragmenty chatki. Czekamy, aż lukier wyschnie.  Następnie 
przyklejamy ściany domku do siebie i do podstawy. Podpieramy czymś ciężkim, np. opakowaniem 
mąki lub mleka. Do elementów dachu przyklejamy dachówki. Zostawiamy wszystko do wyschnięcia, 
najlepiej na całą noc. Na koniec przyklejamy dach i tak jak poprzednio zostawiamy do wyschnięcia 
na ok. 1 godz. Mocujemy parapety i pokrywamy je dodatkową warstwą lukru. Na szczyt i brzegi 
dachu wykładamy porcję lukru, starając się, by trochę spływał z brzegów. Wierzch dachówek posypuje-
my cukrem pudrem.

Piernikowa chatka
Piernik
250 g margaryny

300 g brązowego cukru

200 g płynnego miodu

750 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody

3–4 łyżeczki przyprawy do piernika

2 łyżki kakao

2 żółtka

Lukier
2 białka

2 szklanki cukru pudru

szczypta soli

czerwony barwnik (opcjonalnie)

SKŁADNIKI
(wymiary: 15 x 20 x 22,5 cm)
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JADWIGA JANKOWIAK,
ALEKSANDRA SOBKOWIAK

Kolizje Smaków
Przyjaciółki i siostry rodem z Poznania. Często organizują wspólne wycieczki rowerowe, w czasie 
których zwiedzają najpiękniejsze zakamarki miasta. Zafascynowane kuchnią Gordona Ramsaya
i swojej mamy. Jedyne, co psuje im humor podczas gotowania, to konieczność zmywania sztućców. 
Nie wyobrażają sobie świąt bez choinki z kolorowymi lampkami, karpia i rodzinnego lepienia piero-
gów.

PRZYGOTOWANIE
W kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę wraz z masłem i mlekiem. Przy pomocy szpatułki smaru-
jemy nią babeczki. Po nałożeniu czekolady na wszystkie babeczki zostawiamy brudną miskę, by 
wykorzystać pozostałą czekoladę do wykonania źrenic reniferów.

Do ciepłej jeszcze czekolady na muffinach przyklejamy biszkopty – pośrodku, na dole. Nad nimi 
po obu stronach przyklejamy białe draże (jako oczy), a wyżej po bokach dokładamy precelki. Przy 
pomocy wykałaczki wykonujemy otwory na źrenice w drażach i wypełniamy je pozostałą 
czekoladą. Na środku biszkoptów przyklejamy kropelki czekoladowe przy pomocy odrobiny 
pozostałej czekolady. Wstawiamy muffiny na chwilę do lodówki, by czekolada stężała.

1½ tabliczki ciemnej czekolady

      (gorzkiej lub mlecznej)

1 łyżeczka masła

4–5 łyżek mleka

24 precelki

24 białe draże

12 małych biszkoptów

12 kropelek czekoladowych

SKŁADNIKI
12 upieczonych muffinów (patrz s. 6)
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Muffinki renifery
(przepis na dekorację)

Muffinki to wspaniała przekąska na co dzień i od święta.  A jeśli wygląda-

ją jak renifery, cieszą nie tylko podniebienie, ale i oko. Przypadną do 

gustu wszystkim koneserom słodkości.



PRZYGOTOWANIE
Miód nieco podgrzewamy, aby stał się płynny. Wszystkie składniki umieszczamy w misie miksera 
i mieszamy końcówką z hakiem do połączenia składników lub wyrabiamy ciasto ręcznie. Kiedy 
ciasto będzie gotowe, odrywamy kawałek i wałkujemy na grubość ok. 3 mm. Wycinamy pierniczki 
przy pomocy foremek w kształcie różnej wielkości gwiazdek. 
Tak przygotowane pierniczki pieczemy przez 8 min. w temperaturze 170°C. Po upieczeniu odkładamy 
na blat do ostygnięcia.

Lukier
Do szklanki wbijamy białko i dodajemy stopniowo cukier puder, ucierając, aż lukier osiągnie 
pożądaną konsystencję. Wykonujemy choinki, układając na przemian pierniczki (od największego 
do najmniejszego) i lukier, aż powstanie choinka. Pomiędzy pierniczki nie dajemy dużo lukru, by 
nie wypłynął. Całość posypujemy delikatnie cukrem pudrem, ewentualnie dekorujemy kolorową 
posypką.

Choinki pierniczki

Pierniczki
300 g miodu

550 g mąki pszennej

120 g masła

100 g cukru pudru

60 g przyprawy do piernika

1 jajko

2 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżeczki kakao

Lukier
1 białko

ok. 1 szklanki cukru pudru

Dodatkowo
cukier puder

kolorowa posypka

Udekorowane lukrem i kolorową posypką wspaniale smakują, pięknie 

pachną, a mogą również niezwykle wyglądać. Tradycyjne pierniki nabiorą 

zupełnie nowego charakteru, jeśli ułożymy je w kształt choinki.

SKŁADNIKI
(ok. 12 sztuk)

26



OLA DEDIO

W Kuchni u Oli
Z wykształcenia technolog żywności, prywatnie miłośniczka jarmużu, buraczków i dyni. Mimo że nie 
znosi lepić pierogów, w sporze Boże Narodzenie vs. Wielkanoc opowiada się za tym pierwszym. 
Stawia tylko trzy warunki: na zewnątrz musi padać śnieg, w pokoju ma stać choinka, a na stole 
kapusta z grochem. Wtedy pozostaje jej już tylko usiąść wygodnie w fotelu i z beżowego kubka popi-
jać jaśminową herbatę.

PRZYGOTOWANIE
Na stolnicę przesiewamy mąkę, kakao, przyprawy i sodę. Mieszamy ręką lub łyżką.
W rondelku rozpuszczamy masło z miodem i cukrem, studzimy. Do suchych składników wlewamy 
rozpuszczone masło z miodem, dodajemy pozostałe składniki. Zagniatamy na jednolite ciasto. 
Ciasto dzielimy na 3 części. Jedną zostawiamy na stolnicy, a 2 pozostałe wstawiamy do lodówki. 
Ciasto rozwałkujemy na grubość ok. 7–8 mm i wykrawamy dowolne kształty. Blachę wykładamy 
papierem do pieczenia, układamy wycięte kształty. Pierniczki pieczemy 8 min. w 180°C. Tak samo 
postępujemy z pozostałym ciastem. Gotowe, ostygnięte pierniczki dekorujemy lukrem lub polewą 
czekoladową i dowolnymi posypkami.

Ciasto
250 g mąki pszennej

1 łyżka kakao

1 łyżka przyprawy korzennej

½ łyżeczki cynamonu

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

80 g masła

100 g sztucznego miodu

4 łyżki cukru

2 łyżki śmietany

2 żółtka

Przyozdobienie
1 tabliczka gorzkiej czekolady

    lub gotowa polewa czekoladowa

wiórki kokosowe

posypka do ciasteczek

lukier

SKŁADNIKI

27

Puszyste pierniczki
Pierniczki to nieodzowny element świąt Bożego Narodzenia.  Gdy zapach 

cynamonu, kardamonu i innych korzennych przypraw unosi się w kuchni, 

to znak, że zbliżają się święta.



PRZYGOTOWANIE
Mąkę i proszek do pieczenia przesiewamy na stolnicę. Dodajemy pokrojone w kostkę masło. Sieka-
my dokładnie. W mące z masłem robimy wgłębienie, do którego wybijamy żółtka. Dodajemy 
śmietanę i przesiany cukier puder. Całość zagniatamy na jednolite ciasto. Wstawiamy do lodówki 
na 30 min.

Ciasto wyjmujemy z lodówki, rozwałkowujemy na kształt prostokąta. Formę wykładamy papierem 
do pieczenia. Przekładamy do formy ciasto, aby boki także były nim oblepione. Nakłuwamy ciasto 
widelcem, aby się nie podnosiło. Spód szarlotki wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika na 
15–20 min. W czasie, gdy spód się piecze, zabieramy się za przygotowanie jabłek – obieramy je
i kroimy w grubszą kostkę.

Na upieczony spód wykładamy pokrojone jabłka, posypujemy cynamonem i cukrem waniliowym.
Dokładnie oddzielone białka ze szczyptą soli spokojnie, na małych obrotach ubijamy na sztywną 
pianę. Ciągle miksując, dodajemy po 1 łyżce cukru. Gotową masę białkowo-cukrową przekładamy 
na jabłka, dokładnie rozsmarowujemy.

Tak przygotowaną szarlotkę pieczemy 40 min. w temperaturze 150°C. Podczas pieczenia nie otwie-
ramy piekarnika, aby beza nie opadła. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i zostawiamy w nim 
ciasto na 5 min. do przestudzenia.

Szarlotka z bezą

Kruchy spód
3 szklanki mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

200 g masła

3 żółtka

2 łyżki kwaśnej śmietany

½ szklanki cukru pudru

Dodatkowo
2 kg jabłek

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżki cukru waniliowego

Beza
6 białek

szczypta soli

15 łyżek cukru kryształu

Puszysta bezowa pierzynka, jabłka, aromatyczny cynamon i kruchy spód 

tworzą pyszną szarlotkę. Najtrudniejsze w niej jest zrobienie bezy, którą 

trzeba powoli ubijać z dokładnie oddzielonych od żółtka białek.

SKŁADNIKI
(na formę 25 x 40 cm)
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MATYLDA KRASZEWSKA

Smak na Wspak
Nałogowa kinomaniaczka o wielkim sercu. Z przyjemnością dokarmia kota sąsiadów, który czasem 
wpada do niej na krótką drzemkę. Jako dziecko lat 80. nie wyobraża sobie świąt bez zapachu 
pomarańczy. Marzy o samozmywających się naczyniach i radiu, w którym leciałyby same świąteczne 
hity, z Last Christmas na czele. Jako zawodowy radca prawny dba o każdy detal, szczególnie przed 
Wigilią, kiedy jej piekarnik podobno często błaga: „Nie druciakiem, na litość boską!”.

PRZYGOTOWANIE
Kruche ciasto: Do miski przesiewamy mąkę i dodajemy margarynę. Siekamy nożem. Dodajemy 
jajko, śmietanę, aromat waniliowy, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Wyrabiamy 
ciasto, które wstawiamy na co najmniej 1 godz. do lodówki. Po tym czasie wyciągamy ciasto i wyle-
piamy nim natłuszczoną blaszkę. Zostawiamy ok. 1/3 ciasta do dekoracji. Wstawiamy brytfankę 
do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C i pieczemy przez ok. 20–25 minut.

Masa makowa: Do masy makowej dodajemy bułkę tartą. Białka ubijamy na sztywno i dodajemy do 
maku. Delikatnie mieszamy łyżką.

Masa serowa: Margarynę ucieramy z cukrem pudrem. Stopniowo dodajemy żółtka. Miksujemy. 
Dosypujemy cukier waniliowy i skórkę otartą z cytryny. Dodajemy twaróg. Białka ubijamy na szty-
wno i dodajemy do masy serowej. Delikatnie mieszamy łyżką. Na upieczone ciasto wykładamy 
masę makową, a na nią warstwę sernika. Wierzch dekorujemy kratką z pozostałej części ciasta.
Pieczemy ok. 60 min. w temperaturze 180°C.

Kruche ciasto
3 szklanki mąki

¾ kostki margaryny do pieczenia

1 jajko

1 łyżka śmietany

aromat waniliowy

2/3 szklanki cukru

1 opakowanie cukru 

    waniliowego (ok. 16 g)

½ łyżeczki proszku

     do pieczenia

Masa makowa
1 kg gotowej masy makowej

2 białka

2 łyżki bułki tartej

Masa serowa
½ kostki margaryny do pieczenia

2 szklanki cukru pudru

5 jajek (żółtka i białka osobno)

1 cukier waniliowy

skórka otarta z 1 cytryny

1 kg twarogu (zmielonego)
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Serniko-makowiec
SKŁADNIKI

(na formę 35 x 28 cm)



PRZYGOTOWANIE
Żółtka zasypujemy cukrem pudrem i ucieramy na jednolitą masę. Dodajemy mąkę wymieszaną 
z przyprawą piernikową, a potem masło. Dolewamy aromat waniliowy. Wyrabiamy ciasto. W razie 
potrzeby podsypujemy mąką. Gotowe ciasto zawijamy w folię spożywczą. Odstawiamy na 30 
min. do lodówki. Po tym czasie wyciągamy ciasto i dzielimy na 3 części. Kolejno każdą 
rozwałkowujemy na placek o grubości około ½ cm, z którego wycinamy pierniczki. Każdą porcję 
pierniczków pieczemy w temperaturze 170°C przez ok. 10 min. Po wyciągnięciu z piekarnika 
studzimy je i dekorujemy lukrem.

PRZYGOTOWANIE
3 szklanki mleka przelewamy do rondelka i podgrzewamy na małym gazie. Pozostałą część mleka 
dzielimy na dwie części. Do pierwszej dosypujemy kawę, kakao, cynamon i cukier. Dokładnie rozra-
biamy. Teraz dodajemy drugą część mleka, aromat waniliowy i mieszamy. Przelewamy całość do 
mleka w rondelku i zagotowujemy, co jakiś czas mieszając. Rozlewamy do kubków.

Oszukane pierniczki
na krucho

3 żółtka z jajek ugotowanych na twardo

1 szklanka cukru pudru

2 szklanki mąki + mąka do podsypywania

3 łyżeczki przyprawy do pierniczków

200 g masła

kilka kropli aromatu waniliowego

do dekoracji: biały lukier

Jestem bardzo niecierpliwa, dlatego oczekiwanie, aż pierniczki zmiękną, 

to dla mnie prawdziwa mordęga. Potrzebny był mi przepis na pierniczki, 

które są gotowe od razu. Takie jak te – kruche i aromatyczne.

SKŁADNIKI

Świąteczna kawa kakaowa
1 l mleka

4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

4 łyżki kakao

1 łyżeczka cynamonu

4 łyżki cukru

odrobina aromatu waniliowego

SKŁADNIKI
(4 porcje)
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JULIA SĘDŁAK
Ciaaaasteczkowo

Swoje mieszkanie w Rawiczu dzieli z psem i żółwiem. Czas wolny spędza z przyjaciółmi albo 
eksperymentując w kuchni. Uparcie deklaruje, że w gotowaniu lubi wszystko, nawet zmywanie. 
Ciekawe, czy potwierdziłby to jej piekarnik, który podobno często prosi się o czyszczenie. Święta 
najchętniej spędziłaby przy kominku w domku w górach, pijąc kawę z mlekiem z ulubionego kubka 
z napisem: „Jestem Olaf i trochę brakuje mi ciepła!”.

PRZYGOTOWANIE
Przyprawa korzenna
Wszystkie składniki przy pomocy blendera mielimy na drobno. Resztę przyprawy, której nie 
wykorzystamy do muffinek, wkładamy do słoiczka i szczelnie go zamykamy.

Babeczki
W dużej misce mieszamy wszystkie suche składniki: mąkę, cukier, proszek do pieczenia, kakao 
oraz przygotowaną wcześniej mieszankę przypraw. W drugiej misce za pomocą trzepaczki do jaj 
mieszamy jajko, oliwę z oliwek oraz mleko. Do suchych składników dodajemy mokre, mieszamy 
drewnianą łyżką do połączenia się. Formę do babeczek wykładamy papilotkami, nakładamy do 
każdej po łyżce ciasta, na nie łyżeczkę konfitury jagodowej i jeszcze raz łyżkę ciasta. Babeczki 
pieczemy w 190°C przez 20–25 min., do suchego patyczka. Kiedy ostygną, możemy ozdobić je 
masą cukrową, lukrem lub posypać cukrem pudrem.

Suche
400 g mąki pszennej

250 g cukru pudru

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

1 czubata łyżka kakao

2 płaskie łyżeczki przyprawy korzennej

Mokre
1 jajko

100 ml oliwy z oliwek

250 ml mleka

Przyprawa korzenna
2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka imbiru

garść goździków

4 gwiazdki anyżu

kilka kulek ziela angielskiego

Dodatkowo
konfitura jagodowa

SKŁADNIKI

31

Babeczki piernikowe
z konfiturą jagodową

Te babeczki cudownie pachną świętami. Ozdobione masą cukrową 

mogą być piękną ozdobą stołu i atrakcją dla najmłodszych.



PRZYGOTOWANIE
Masa makowa
Mak płuczemy, następnie przekładamy do garnka, zalewamy wrzącą wodą i gotujemy ok. 15 min. 
na małym ogniu. Mak odcedzamy na sitku wyłożonym gazą, studzimy i mielimy 3 razy. Miękkie 
masło z cukrem pudrem i żółtkiem miksujemy na puszystą masę. Cały czas miksując, dodajemy 
niewielkimi partiami mak, a na końcu aromat migdałowy. Rodzynki kładziemy na sitku, 
przelewamy gorącą wodą i osuszamy. Orzechy włoskie siekamy na mniejsze kawałki. Całość 
mieszamy z masą makową. Białko ubijamy na sztywną pianę i delikatnie, za pomocą drewnianej 
łyżki dodajemy do masy makowej.

Ciasto
Drożdże kruszymy na mniejsze kawałki, dodajemy 2 łyżeczki mąki, 1 łyżeczkę cukru oraz ciepłe 
mleko, wszystko mieszamy tak, by nie było grudek. Mleczko drożdżowe przykrywamy ściereczką 
i pozostawiamy w ciepłym miejscu na ok. 15 min.
Jajka mieszamy z cukrem pudrem. Mąkę przesiewamy do miski razem ze szczyptą soli. Robimy 
wgłębienie i wlewamy jajka z cukrem pudrem, mleczko drożdżowe, rozpuszczone masło oraz 
śmietanę, wyrabiamy ciasto. Pozostawiamy je w ciepłym miejscu pod przykryciem na ok. 1 godz.
Ciasto dzielimy na 2 części. Każdą z nich rozwałkowujemy na ok. 5-milimetrowy prostokąt, smaru-
jemy go białkiem i wykładamy masę makową. Struclę zwijamy, a końcówki „sklejamy”, wkładając 
pozostałe ciasto do środka makowca. Zawijamy całość w papier do pieczenia. Układamy strucle 
na blaszce, pamiętając, by łączenie każdej z nich było u dołu.
Pieczemy ok. 35 min. w temperaturze 175°C. Po wystygnięciu struclę lukrujemy i posypujemy 
zmielonymi orzechami i skórką pomarańczową.

Strucla makowa

Masa makowa
250 g maku

100 g masła

60 g cukru pudru

1 jajko (białko i żółtko osobno)

kilka kropli aromatu migdałowego

100 g orzechów włoskich

90 g rodzynek

60 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

Dodatki
lukier

orzechy włoskie i skórka pomarańczowa

Ciasto
30 g drożdży świeżych

500 g mąki

50 g cukru pudru

60 ml ciepłego mleka

2 jajka

szczypta soli

60 g masła (roztopionego)

3 łyżki śmietany 18%

1 białko

Makowiec drożdżowy z dużą ilością bakalii to obowiązkowy punkt na 

mojej słodkiej liście przygotowań świątecznych. Z podanego przepisu 

upieczecie dwa spore makowce.

SKŁADNIKI
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DIANA RUSIŁOWICZ

Di Gotuje
Pani magister administracji, która aktualnie z pasją oddaje się zarządzaniu domem. Uwielbia 
gotować i publikować efekty tej pracy na blogu, ale przyznaje, że nie znosi fotografować swoich dań. 
Jej niedoścignionym autorytetem kulinarnym pozostaje mama, a że wkrótce sama nią zostanie, dba 
o to, by w czasie świąt w domu nie zabrakło zapachu cynamonu, choinki i przyjaznej atmosfery 
wypełnionej miłością.

PRZYGOTOWANIE
Ciasto: Jajka, cukier i masło lub margarynę ucieramy na puszystą masę. Dodajemy miód, mąkę
i sodę. Ciasto zagniatamy i dzielimy na 3–4 części (w zależności od wielkości formy). Formę 
wykładamy papierem do pieczenia, a następnie przekładamy do niej pierwszą część ciasta. Piec-
zemy 10–12 min. w 200°C. W taki sam sposób postępujemy z resztą ciasta. Placki powinny być 
zarumienione i miękkie, po ostudzeniu stwardnieją.

Krem: Kaszę gotujemy na mleku i zostawiamy do całkowitego ostygnięcia. Masło ucieramy 
z cukrem i, miksując, łączymy z zimną kaszą. Dodajemy aromat waniliowy i dokładnie mieszamy.
W formie układamy pierwszy blat ciasta, smarujemy go dżemem, warstwą kremu i przykrywamy 
kolejnym plackiem. W taki sam sposób postępujemy z resztą placków. Ostatni blat powinien być 
pusty u góry. Całość owijamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na minimum 1 dobę.

Polewa: Masło z cukrem rozpuszczamy, a następnie mieszamy z mlekiem i kakao. Gotujemy ok. 
2 min. – do zgęstnienia (nie dłużej, bo wtedy polewa stwardnieje). Polewą smarujemy ciasto i deko-
rujemy je według uznania, np. wiórkami kokosowymi, migdałami w białej lub mlecznej czekoladzie 
albo zwykłymi.33

Ciasto
2 jajka

¾ szklanki cukru

50 g masła/margaryny

2 łyżki miodu

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki sody

Krem
½ l mleka

¼ szklanki kaszy manny

100 g masła

¾ szklanki cukru pudru

kilka kropel aromatu waniliowego

Polewa
40 g masła

¼ szklanki cukru

1 łyżka mleka

2 łyżki kakao

Dodatkowo
5–6 łyżek dżemu

(np. truskawkowego)

Miodownik
SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki szybko zagniatamy na jednolitą masę. Gotowe ciasto owijamy folią i chłodzimy 
w lodówce przez 60 min. Po tym czasie ciasto rozwałkowujemy (delikatnie podsypując mąką) na 
grubość ok. 4 mm. Z ciasta wykrawamy dowolne kształty, które układamy na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia.

Pieczemy ok. 10–12 min. w 180–190°C. Ciasteczka powinny być odrobinę zarumienione. Upieczone 
studzimy na kratce, a potem przekładamy do szczelnie zamkniętego pojemnika. Można je tak 
przechowywać do 2 tygodni.

Ciasteczka
korzenno-miodowe

250 g mąki pszennej

90 g cukru pudru

2 łyżki miodu (płynnego)

125 g masła/margaryny

1 jajko

1 łyżka przyprawy korzennej

Ciasteczka są przepyszne i cuuudownie pachnące.  Idealnie sprawdzą się jako świąteczne 

łakocie oraz zastąpią tradycyjne pierniczki.  Kuszą kruchością i wyglądem, ponieważ odciśnię-

ty na nich wzór nie zmienia się pod  wpływem temperatury.

SKŁADNIKI
(ok. 20 sztuk)
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MONIKA CHMIELEWSKA

W Kuchni
u Moniki

Mieszka w Szkocji z mężem i dwiema córeczkami. Fascynuje ją odkrywanie nowych miejsc. 
Z wykształcenia technolog żywienia, poświeciła się blogowaniu i dbaniu o to, by w domu zawsze 
pachniało cynamonem. Kiedy wspomina święta z lat dziecinnych, zawsze przed oczami staje jej 
babcia. Uwielbia pić gorącą czarną kawę ze swojego czarno-białego kubka, podziwiając pięknie 
przyozdobioną choinkę, bez której nie wyobraża sobie świąt.

PRZYGOTOWANIE
Zimne masło kroimy w kostkę, dodajemy mąkę, żółtka, cukier puder, cukier waniliowy i zagniatamy 
ciasto. Ciasto rozwałkowujemy i wykrajamy okrągłe ciasteczka – połowę w całości, a połowę w postaci 
samych obręczy.

Przekładamy ciasteczka na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy w 200°C przez ok. 
8–10 min. (do zarumienienia). Po wyjęciu zostawiamy do ostygnięcia.

Spody ciastek smarujemy dżemem i przykrywamy upieczonymi obręczami. Dociskamy, żeby cias-
teczka się skleiły. Posypujemy cukrem pudrem.

250 g niesolonego masła

3 szklanki mąki pszennej (460 g)

4 żółtka

1 szklanka cukru pudru (150 g)

16 g cukru waniliowego

Dodatkowo
cukier puder

dżem o dowolnym smaku

Ciasteczka maślane
SKŁADNIKI

(ok. 24 sztuki)

Robienie ciasteczek uważam za najprzyjemniej spędzony czas w kuchni. Uwielbiam 

ich zapach, wygląd i smak. U mnie w domu znikają z miseczki niezwykle szybko.
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PRZYGOTOWANIE
Mąkę przesiewamy przez sitko. Wszystkie składniki mieszamy i zagniatamy ciasto. Rozwałkowuje-
my je i wykrawamy pierniczki. Słomką wycinamy małe otwory – po jednym na górze każdego piernika.

Kładziemy pierniczki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy w 180°C przez ok. 10 
min. Jeżeli pierniki są cienkie, pieczemy krócej – ok. 7–8 min. Po upieczeniu pozostawiamy do 
wystygnięcia. Przechowujemy w zamkniętym pudełku (metalowym lub plastikowym).

Pierniki można udekorować lukrem i różnymi posypkami do dekoracji według własnego gustu. Aby 
powiesić pierniki na choince, należy przez dziurkę w pierniczku przełożyć sznurek lub nitkę.

Pierniczki na choinkę

4½ szklanki mąki tortowej

½ szklanki miodu

200 g miękkiego masła

1 szklanka cukru pudru

2 jajka

2 łyżeczki sody

1 łyżka kakao

1 opakowanie przyprawy do piernika

Nasze choinki przyozdabiamy zazwyczaj pięknymi bombkami, łańcuchami

i lampkami. Aby nadać im piękny zapach, można powiesić suszone plastry 

pomarańczy albo… pierniczki, których korzenny aromat unosi się po całym domu.

SKŁADNIKI
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PRZYGOTOWANIE
Kwadratową kartkę (rys. 1) zginamy tak, aby powstał trójkąt (rys. 2). Potem robimy 3 nacięcia 
wzdłuż ramion trójkąta leżących przy kącie prostym (rys. 3). Rozprostowujemy kartkę (rys. 4).

Przygotowujemy małe kawałki taśmy. Składamy do siebie dwie najmniejsze cząstki kartki (rys. 5) 
i sklejamy na środku. Kolejne elementy sklejamy podobnie, ale z drugiej strony kartki (rys. 6), i tak 
na przemian aż do sklejenia wszystkich elementów (rys. 7). Czynności te powtarzamy na 
następnych 4 karteczkach.

Tak przygotowane karteczki zszywamy ze sobą u nasady, łącząc jedną z drugą zawsze jednym 
bokiem (rys. 8). Małymi kawałkami taśmy sklejamy ramiona mniej więcej w połowie wysokości 
(rys. 9).

Na koniec możemy nożyczkami zrobić małą dziurkę, przeciągnąć przez nią wstążkę, nitkę lub 
sznurek i zawiesić ją np. na choince czy użyć do dekoracji mieszkania.

DIY
Papierowe gwiazdki

5 kwadratowych karteczek

taśma klejąca

zszywacz

nożyczki

AKCESORIA
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PRZYGOTOWANIE
Rozkładamy skarpetkę płasko (rys. 1) i przecinamy na dwie części mniej więcej na wysokości pięty. 
Większą część skarpetki napełniamy do połowy ryżem (rys. 3) i zawiązujemy nitką (rys. 4).
 
Następnie wypełniamy ryżem drugą połowę i też ją zawiązujemy (rys. 5). Część skarpety, która 
nam została, naciągamy na głowę bałwanka i związujemy, tworząc czapeczkę (rys. 7). Za pomocą 
kleju przytwierdzamy oczy, nosek i guziczki bałwanka, a na koniec zakładamy mu szaliczek.

biała nitka

materiał na szaliczek i związanie czapki

klej typu super glue

mały pomarańczowy trójkąt na nos

1 biała skarpetka

nożyczki

plastikowe oczy

cekiny na guziczki

ryż do wypełnienia bałwanka

AKCESORIA



NIECH TEN SŁODKI PORADNIK UMILI WAM CZAS
ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWAŃ.

NIECH BĘDZIE INSPIRACJĄ I ZACHĘTĄ DO STWORZENIA 
PRAWDZIWYCH ARCYDZIEŁ KULINARNYCH.

NIECH WASZE KUCHNIE WYPEŁNIĄ SIĘ ZAPACHEM
CYNAMONU I CIASTA DROŻDŻOWEGO, A NA CHOINKACH 

NIECH MIENIĄ SIĘ WSZYSTKIMI KOLORAMI TĘCZY
WŁASNORĘCZNIE PRZYGOTOWANE PIERNICZKI.

PRZYJMIJCIE SŁODKIE ŻYCZENIA

Radosnych Świąt
I WIELU UDANYCH WYPIEKÓW W KOLEJNYM ROKU!


