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UCIERANA BABKA Z MUSEM MALINOWYM, BIAŁĄ CZEKOLADĄ  
I  KARMELIZOWANĄ GRUSZKĄ  

 

Składniki:  

 

 

 

Babka:  
– 300 g mąki pszennej 
– 100 g mąki kartoflanej 
– 150 g masła 
– 200 g cukru pudru 
– 5 jajek 
– 3 łyżki kwaśnej śmietany 
– 5 kropel ekstraktu 
waniliowego 
– 10 g proszku do 
pieczenia 

Polewa czekoladowa: 
– 100 g białej czekolady 
– 75 ml mleka 
 
Mus malinowy: 
– 200 g malin 
– 3 łyżki cukru 
– 3 łyżki miodu 
– 50 ml wody 
przegotowanej 

Karmelizowana gruszka: 
– 1 dojrzała gruszka 
    (ale nie miękka)  
– 100 g cukru 
– 50 ml wody 
 
Dodatki: 
– maliny całe 
– mięta 

 

 
 

 

Sposób przygotowania babki: 
Masło utrzeć z 4 żółtkami i jednym całym jajkiem na gładką masę. Dodać cukier puder, ekstrakt waniliowy oraz śmietanę. Miksować 
do jednolitego połączenia się składników. Dodać przesianą mąkę (pszenną i kartoflaną) oraz proszek do pieczenia. W osobnej misce 
ubić na sztywną pianę oddzielone wcześniej białka z 4 jajek. Do masy dodać ubite białka i delikatnie wymieszać. Blachę dokładnie 
natrzeć masłem i posypać bułką tartą. Przelać masę, wstawić do piekarnika nagrzanego do 170°C (termoobieg).  Piec przez ok. 40 min 
do tzw. suchego patyczka. Wystudzić.  
 
 

Sposób przygotowania polewy czekoladowej: 
Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej. Dolać mleko i wymieszać. Zdjąć z ognia i odstawić to delikatnego przestygnięcia. 
 
 

 

Sposób przygotowania musu malinowego: 
Maliny rozdrobnić. Wsypać do garnka, dodać cukier. Gotować aż cały sok odparuje co chwilkę mieszając. W przegotowanej letniej 
wodzie rozpuścić miód. Dolać go do malin i jeszcze chwilkę gotować. Zdjąć z palnika i odstawić do całkowitego wystygnięcia. 
 

Sposób przygotowania karmelizowanej gruszki: 
Na suchą patelnię wsypać cukier i dodać wodę. Gotować aż powstanie karmel. Gruszki obrać, rozkroić na połowy, wydrążyć gniazda 
nasienne. Położyć na patelni. Gdy nabierze złocistego koloru z jednej strony, przełożyć na drugą. Karmelizować aż będzie złocista. 
Zdjąć z patelni pozostawić do ostygnięcia i pokroić wzdłuż na wąskie paski. 
 

*Dekoracja babki 
Wystudzoną babkę polać czekoladą, tak aby czekolada delikatnie spływała w załamaniach babki.  
Na górę wyłożyć mus malinowy. Ozdobić całymi malinami, karmelizowaną gruszką oraz miętą. 

I miejsce  
Klaudia Kokoszyńska 

SP Buczkowice 
 



MAZUREK WIELKANOCNY 
 

Składniki: 

– ½ kg mąki 
– 7 żółtek gotowanych 
– 2 żółtka surowe 
– 15 dag margaryny 
– 15 dag masła 
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
– 15 dag cukru pudru 
 

Sposób przygotowania:  

Margarynę i masło posiekać z mąką wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Żółtka 
gotowane przetrzeć przez sito. W drugiej misce surowe żółtka utrzeć z cukrem pudrem    
i przetartymi żółtkami. Połączyć składniki z obu misek i szybko zarobić kruche ciasto. 
Ciasto chłodzić przez około 1 godzinę  w lodówce. Następnie rozwałkować i przełożyć do 
blaszki. Piec około 25 min. w temp. ok. 180°C na jasnozłoty kolor. 

Po upieczeniu ozdobić: polać rozpuszczoną czekoladą gorzką z kilkoma łyżkami mleka, do 
dekoracji użyć płatków migdałowych, mieszanki bakaliowej oraz polew do dekoracji  
w kolorze białym, żółtym i zielonym. 

 

 

I miejsce  
Paulina Prochot 
SP Godziszka 

 



PIECZEŃ WIELKANOCNA Z MIELONEGO MIĘSA Z SAŁATKĄ  
 

Składniki: 

– 1 kg chudego surowego boczku 
– 300 g pieczarek 
– 200 g startego  żółtego sera 
– 2 cebule 
– 2-3 ząbki czosnku 
– 4-5 jajek ugotowanych na twardo 
– 1 szklanka mleka 
– pieprz mielony 
– 1 łyżka przyprawy uniwersalnej 

 

Sposób przygotowania: 

Do surowego zmielonego boczku, dodać czosnek oraz podsmażoną na oleju posiekaną cebulę i pokrojone, 
przesmażone pieczarki. Dodać ser i mleko. Doprawić do smaku według uznania. Gotową masę przełożyć do 
keksówki, do środka dodać ugotowane jajka. Piec ok. 1 godz. w temperaturze 180°C. 

SAŁATKA WIELKANOCNA 

Składniki: 

– 1 słoik kapusty czerwonej 
– 1 puszka kukurydzy konserwowej 
– 1 puszka groszku konserwowego 
– 1 majonez dekoracyjny 
 

Sposób przygotowania: 

Odsączoną kapustę pokroić, dodać groszek, kukurydzę, odrobinę majonezu.  
Przyrządzić bezpośrednio przed podaniem. 

II miejsce  
Paweł Konior 

SP Kalna 
 



WIELKANOCNE JAJKA FASZEROWANE PIECZARKAMI  
ORAZ SZYNKĄ 
 
 

 

 

JAJKA FASZEROWANE PIECZARKAMI 
 
 

 

 
 

 

 

Składniki:  
 

– 10 jajek 
– ½ kg pieczarek 
– 2 łyżki majonezu 
– 1 łyżka musztardy 
– sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 
Ugotować jajka i obrać. Pieczarki zetrzeć na średnich oczkach, przesmażyć. Doprawić solą i pieprzem. Jajka 
przekroić na połowę, wyjąć żółtka. Do zimnych pieczarek dodać żółtka, 2 łyżki majonezu, 1 łyżkę musztardy. 
Wszystko wymieszać i nakładać do jajek. 

JAJKA FASZEROWANE SZYNKĄ 

Składniki: 
 

– 10 jajek 
– 1 cebula czerwona 
– około 5-6 plastrów szynki 
– 2 łyżki majonezu 
– 1 łyżka musztardy 
– sól, pieprz 
 

Sposób przygotowania: 
Ugotować jajka i obrać. Cebulę i szynkę pokroić w drobną kostkę. Jajka przekroić na pół,  
wyjąć żółtka. Połączyć żółtka z cebulką, szynką, majonezem, musztardą, doprawić  
solą i pieprzem. Wszystko wymieszać i nakładać do jajek. Faszerowane jajka można udekorować. 

II miejsce  
Aleksandra Tlałka 

SP Kalna 
 



BUŁECZKI Z JAJECZNICĄ 
 

 

Składniki: 

– 5 okrągłych bułek (najlepiej kajzerki)  
– 5 jajek  
– 15 dag szynki (oczywiście święconki)  
– 15 dag żółtego sera 
– sól, pieprz, szczypiorek do posypania 

 

Sposób przygotowania: 

Z bułeczek ściąć górę, wydrążyć środek. Do roztrzepanych  jajek dodać drobno 
pokrojoną szynkę, starty ser, doprawić solą oraz pieprzem. Bułki szybkim 
ruchem zamoczyć w mleku i napełnić farszem. Bułeczki z farszem ułożyć na 
blaszce i włożyć do piekarnika nagrzanego do temp. 200°C, piec około 15-20 
minut. Ciepłe bułeczki posypać szczypiorkiem. 

 

 

 

III miejsce  
Emilia Caputa 

SP Kalna 
 



 ŻUREK WIELKANOCNY 
 

Składniki:  

– 600 g białej kiełbasy 
– 400 g wędzonki (np. wędzony boczek) 
– 3 liście laurowe 
– 5 ziarenek ziela angielskiego 
– 3-4 ząbki czosnku 
– 1 łyżeczka pieprzu 
– 6 ziarenek zielonego pieprzu 
– 500 ml zakwasu 
– 1 łyżka majeranku 
– 2 łyżeczki soli 
– 2 litry wody 
– 150 g śmietany 12% 
– jajka ugotowane na twardo  
 

Sposób przygotowania: 
 

 

 
 
 

 

Można najpierw ugotować wywar warzywny, np. z warzyw do sałatki. Do wody lub do wywaru 
dodać kiełbasę, wędzony boczek, czosnek pokrojony na plasterki, ziarenka pieprzu, ziela angiel-
skiego i liście laurowe. Gotować około 40-45 minut. Wyciągnąć mięso i odłożyć do wystygnięcia,  
a następnie pokroić  –  kiełbasę w plastry, boczek w kostkę. Do wywaru dodać zakwas, zamieszać, 
następnie dodać śmietanę. Wymieszać i dodać pokrojoną kiełbasę i boczek. Na koniec doprawić 
majerankiem, solą i pieprzem. Gotować około 5 minut. Żurek nalewać do chlebka lub na talerze  
i dodać pokrojone jajka. Łączny czas przygotowania 1 godzina. 

 
III miejsce  

Natasza Kubica 
SP Godziszka 

 


