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Dorota 

Z okazji Świąt przygotowałam dla

Was, specjalny eBook, w którym

znajdziecie pomysły na gwiazdkowe

smakołyki. 

 

Podarujcie najbliższym prezenty

przygotowanego przez siebie.  

W książce znajdziecie ciekawe

propozycje na jadalne prezenty,

łatwe, szybkie i co najważniejsze

pyszne. 

 



pierniczki



SKŁADNIKI 
60 g masła lub margaryny

 
2/3 szklanki cukru

 
20 g miodu prawdziwego

 
2 łyżki kakao

 
1 łyżka domowej przyprawy do

pierników
 

1 jajko (L)
250 g. mąki pszennej tortowej

 
0,5 łyżeczki soli

 
1 łyżeczka sody
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pierniczki

Masło, cukier, miód, kakao i przyprawę piernikową umieścić w
średnim garnuszku Podgrzewać do całkowitego rozpuszczenia

masła i cukru, często mieszać.
 

W misie miksera połączyć mąkę, sodę, sól i wymieszać. Do suchych
składników wlewać gorącą masę kakaową, cały czas wyrabiając
(najlepsza będzie płaska końcówka). Kiedy powstanie grudkowata

masa od razu wrzucić jajko, wyrabiać do chwili kiedy ciasto stanie się
mokre i zacznie się lepić.

 
 



PIERNICZKI

 
Ciasto wyłożyć na oprószoną mąką stolnicę lub kamienny
blat, zagnieść. Masa będzie ciepła i bardzo ładnie będzie

się formować. 
 

Ciasto rozwałkować na grubość ok. 1 cm. Wycinać pierniczki,
pozostałe ciasto zagnieść i ponownie rozwałkować.

 
Pierniczki układać na blasze wyłożonej papierem do

pieczenia. Pierniki piec w 175 st.C. z termoobiegiem – 8-10
min.

 
Po upieczeniu wyjąć z piekarnika i chwilę odczekać
(pierniczki będą bardzo delikatne). Po 5 minutach

przekładać łopatką na kuchenną kratkę.
Przechowywać całkowicie wystudzone w szklanym lub

metalowym pojemniku/puszce około tygodnia przed
podaniem.

 
Można polukrować przed jedzeniem, ale i bez lukru są

bardzo smaczne i słodkie.
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Kandyzowana skorka
pomaranczy

KUCHNIADOROTY.PL

``



SKŁADNIKI 

ok. 300-400 gr skórki

pomarańczowej (lub tyle ile mamy)

ok. 1,5 szklanki wody 

ok. 1,5 szklanki cukru

Zdjąć skórkę z pomarańczy, jeśli biała część jest bardzo gruba należy
ściąć jej część, ale nie całkowicie. 

Na skórce powinna zostać niewielka biała warstwa.
 

Skórkę, wodę i cukier umieścić w garnku, zagotować, zmniejszyć
płomień i pod przykryciem gotować ok. 40 min lub do chwili

kiedy skórka będzie miękka. Sprawdzamy to wkłuwając widelec.
 

Gorącą skórkę razem z syropem przełożyć  do szklanego słoika. 
 

Zakręcić słoik i odstawić do całkowitego wystygnięcia. Przechowywać
w chłodnym miejscu. Po otwarciu powinniśmy zużyć skórkę w ciągu

max 7 dni. 
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Kandyzowana skorka
pomaranczy
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Dzem 
Pomaranczowy 

- `
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Składniki

1,5 kg pomarańczy
 

ok. 1 kg
cukru żelującego 

 
wyparzone słoiki

Pomarańcze dokładnie umyć, można wyszorować kuchenną gąbką. 
 

Osuszyć. Na tarce ze średnimi oczkami zetrzeć skórkę, tylko część
pomarańczową, bez białej. Ostrym nożem ściąć z pomarańczy

albedo (całą białą część), tak aby został tylko miąższ.
 

W malakserze lub blenderze umieścić owoce, zmiksować bardzo
dokładnie.  Usunąć ew. większe kawałki błonki. Zmiksowane

pomarańcze, otartą skórkę i cukier żelujący umieścić w średniej
wielkości garnku i zagotować, mieszać do czasu do czasu.

 
Zmniejszyć płomień do minimum, przykryć garnek i gotować dżem

przez 40 min. Mieszać od czasu do czasu.
 

Wyparzone słoiki napełnić gorącym dżemem, zamknąć i odstawić
do całkowitego wystygnięcia. Przechowywać w ciemnym i

chłodnym miejscu. 
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DZEM POMARANCZOWY

' '



cytrynowka'
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Likier Cytrynowy



Składniki
 

 

500 ml spirtytusu 

300 ml płynnego miodu

 500nml soku z cytryny 

300 ml przegotowanej

wystudzonej wody

2 łyżki cukru

 

  
 

Umyć dokładnie cytryny, następnie wycisnąć z nich sok.
Przecedzić sok przez sitko.

 
Miód wymieszać dokładanie z wodą. 

Następnie wymieszać z sokiem z cytryny.
W 100 ml wody rozpuść 2 łyżki  cukru. 

 
Wlać spirytus i dokładnie wymieszać. Przykryć naczynie

i wstawić w chłodne i ciemne miejsce. 
Po ok. 2 tyg. cytrynówka jest gotowa. 
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cytrynowka

'Likier Cytrynowy



 
Można dodać kilka kawałków skórki z cytryny.
Należy je wyjąć maksymalnie po 24 godzinach.

 
Podczas odstawienia nalewki, jej składniki mogą
się od siebie oddzielać. Wtedy należy delikatnie

potrząsnąć butelką. Dodatkowo co dwa dni,
należy mieszać cytrynówkę.

Cytrynowka'
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Likier Cytrynowy



herbata 
owocowa
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Składniki

 

 

 

100 g sypanej czarnej

herbaty 

np. Earl Grey

1 mała cytryna 

1 mała pomarańcza

 

 
 
 

Cytryny i pomarańcze pokroić w plasterki. Ułożyć na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

 
Suszyć w piekarniku w 100 stopniach C z termoobiegiem
przez ok. 2 godziny. Wyjąć i odstawić do wystygnięcia.
Upewnić się, że owoce są dobrze wysuszone, inaczej

będą pleśniały. 
 

Następnie pokruszyć po 2- 3 owoców na kawałki i
połączyć z herbatą. 

 
Należy przechowywać w szczelnym słoiku. Po 2

tygodniach herbata jest gotowa do spożycia.
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herbata owocowa



Esencja
waniliowa
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Składniki

5 -6 lasek wanilii
 

ok 1 szklanki wódki lub spirytusu

Laski wanilii należy przekroić. Jeżeli użyliśmy ziarenek wcześniej 
do ciasta  to możemy użyć tylko kory.  

 
Kroimy ją na kawałki i wrzucamy  do naczynia. Dodajemy wódkę 
lub spirytus potrząsamy, aby składniki dokładnie się połączyły.

Wstawiamy do lodówki lub spiżarni, od czasu do czasu
potrząsamy/mieszamy całość. Im dłużej esencja stoi, tym

intensywniejszy ma zapach i kolor. 
 

Po ok. 3 tyg. powinna być już gotowa, aby przelać ją do ozdobnej
buteleczki. 

 
Esencję należy przechowywać w lodówce. 

Gdy się skończy,  użytą korę można ponownie zalać i dodać do niej
nowe laski.  

 
Wanilię można kupić w większości supermarketów. Najkorzystniej

jednak będzie zamówić ją przez internet.
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Esencja waniliowa
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Kawa 
piernikowa 
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Składniki

200 g kawy ziarnistej
 

4-5 szt. domowych pierników
 
 
 

Do dużego słoika wsypać kawę ziarnistą, 
dołożyć 3-4 pierniki, wszystko dokładanie wymieszać,

słoik przykryć szczelnie. 
Odstawić w chłodne i ciemne miejsce na ok. 7 dni. 

 
Następnie pierniki wyjąć, kawę przesypać do torebeczki,

puszki lub ładnego słoika, na wierzch położyć 2-3
świeże pierniczki, szczelnie zamknąć. 

Tak przygotowaną kawę należy przechowywać 
w chłodnym miejscu. 

Kawa piernikowa 



MASLO
CZOSNKOWE I
BAZYLIOWE

-



SKŁADNIKI

 
100 g miękkiego masła

 
1-2 ząbki czosnku

 
0,5 łyżeczki soli

 
2 łyżki natki pietruszki drobno

posiekanej

W miseczce połączyć masło, sól, przeciśnięty przez
praskę czosnek i pietruszkę.

 
 Bardzo dokładnie wymieszać. 

 
Włożyć do ozdobnej miseczki. 

Odstawić, do lodówki na kilka godzin.  
 

MASLO CZOSNKOWE-
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Maslo Bazyliowe-
SKLADNIKI

Listki bazylii myjemy, suszymy i siekamy. 
 

Do miseczki wkładamy masło, czosnek, bazylię, otartą
skórkę z cytryny i sól. 

 
Mieszamy wszystko widelcem na jednolitą masę.

Wkładamy do ozdobnej miseczki i odstawiamy na kilka
godzin do lodówki.

100 g miękkiego masła 
 

skórka  z cytryny
 

szypta soli łyżeczki soli
 

listki bazyli
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Domowy likier
kawowy Bailey's 



Domowy Bailey's Irish Cream

SKŁADNIKI

400 ml mleka skondensowanego 
 

400 ml whisky
 

200 ml śmietanki kremówki
 

1,5 łyżki kawy rozpuszczalnej
 

1 łyżeczka kakao
 

1 łyżka wrzątku
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

 

Kawę rozpuścić w gorącej wodzie. 
 

 Do misy blendera wlać kawę, mleko oraz
śmietankę oraz whisky, bardzo dokładnie

zmiksować. 
 

Na koniec blendowania dodać ekstrakt
waniliowy. 

Likier przelać do butelki. 
Wstawić do lodówki  na co najmniej 24 godziny.
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domowe ciasteczka
piernikowe 



domowe ciasteczka piernikowe
SKŁADNIKI

200 g zimnego masła
 

300 g mąki pszennej
 

120 g mąki ziemniaczanej
 

120 g cukru
 

1, 5 domowej przyprawy piernikowej lub 
1, 5 łyżki kupnej

 
otarta skórka z pomarańczy

 
2 łyżki śmietany 18%

 
1 jajko

 
2 żółtka

Masło pokroić w niewielką kostkę.W misie malaksera umieścić, mąkę,
cukier, przyprawę piernikową, masło i dokładnie posiekać, powinny

powstać okruchy. Następnie dodać żółtka i jajko i śmietanę, oraz otartą
skórkę z pomarańczy, miksować do chwili kiedy powstanie jednolite

ciasto. 
 

Ciasto wyłożyć na oprószoną mąką stolnicę lub blat. szybko zagnieść,
uformować kulę, spłaszczyć.Zawinąć w folię spożywczą.Włożyć do

lodówki na ok. 1 godz.
 

Piekarnik rozgrzać do 180 ST.C z termoobiegiem
Blachy do pieczenia wyłożyć papierem do pieczenia.

 
 

KUCHNIADOROTY.PL



domowe ciasteczka piernikowe
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Wyjąć ciasto, odciąć ok. 1/3 (pozostałe ciasto włożyć do lodówki).Na
posypanym mąką blacie rozwałkować ciasto. Wycinać ciasta, układać
na blasze.Można wstawić na kilka minut do zamrażalnika. Smarować

spienionym białkiem.
 

Ciastka piec 12-15 min do zrumienienia. Wyjmować i od razu przekładać
na kuchenną kratę do wystygnięcia. Piec kolejną partię. Zimne ciastka

przechowywać w szczelnej puszce.
 

W miseczce umieścić cukier puder, wlać do niego połowę soku z
cytryny i dokładnie wymieszać. Jeśli będzie zbyt gęsty dodawać po 1

łyżeczce sok i za każdym razem mieszać, szukając odpowiedniej
gęstości.Ciastka lukrujemy przed podaniem, nie przechowujemy

polukrowanych tylko suche.
 
 



Prezent dla Niej 
Owocowa herbata w pięknej puszce + zestaw do parzenia i picia 

herbaty ,,Tea for One" 
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Prezent dla Niego 
Kawa piernikowa ziarnista i mielona + zestaw porcelanowych 

filiżanek do espresso 
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Prezent dla Łasucha 
Pyszne kruche ciasteczka z delikatną piernikową nutą w wielkim

szklanym słoju. Po zjedzeniu ciastek, słój będzie służył do
przechowywania kolejnych słodyczy.
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Prezent dla Babci
Domowy dżem pomarańczowy i porcelanowa miseczka na dżemy

lub drobne ciasteczka. Miseczka kupiona w antykwariacie .
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Prezent dla Dziadka
Ceramiczne miseczki w kształcie serca. 

Można w nich podać domowe masło smakowe albo orzeszki.

KUCHNIADOROTY.PL



KUCHNIADOROTY.PL

Prezent dla Mamy
Domowy likier kawowy Bailey's w ozdobnej butelce.
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Prezent dla Taty
Domowa Cytrynówka w kryształowej karafce.
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Wesołych i pysznych

Świąt 


