
Słodka
Wielkanoc 

KuchniaDoroty.pl

P R Z E P I S Y  N A  C I A S T A  

Dorota Pawlowska 



Przyszła i oznacza nowy początek, w tym roku jest to
wyjątkowa wiosna, jedyna taka, jaką przeżywamy wszyscy. 

 
Długo będziemy ją pamiętać i oby oznaczała dla nas

wszystkich nowy i dobry czas. 
 

Jeśli wiosna to oczywiście i Wielkanoc. 
 

W tym e-booku znajdziecie wybór moich ulubionych
wielkanocnych przepisów na tradycyjne, 

świąteczne ciasta.
 

Wszystkie przepisy na Wielkanoc znajdziecie tutaj
 
 
 

Wspaniałej, wesołej i spokojnej
Wielkanocy Wam życzę  

Wiosna 

Dorota 

https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc


Mazurki 
 Wielkanocne 

Wszytskie przepisy na mazurki znajdziecie tutaj

https://www.kuchniadoroty.pl/?s=mazurek
https://www.kuchniadoroty.pl/?s=mazurek


Ciasto kruche i półkruche
 
Do przygotowania ciasta kruchego i półkruchego używamy składników zimnych,
najlepiej takich, które właśnie wyjęliśmy z lodówki. Masło powinno być bardzo zimne,
można je włożyć na kilkanaście minut do zamrażarki i do przygotowania ciasta zetrzeć
na tarce. 
 
Ciast kruchych i półkruchych nie zagniatamy zbyt długo, tz. tylko tyle, aby składniki
dobrze się połączyły i powstało gładkie ciasto. 
Zbyt długo zagniatane ciasto będzie twarde. 
 
Po przygotowaniu ciasta kruchego/półkruchego należy odłożyć je do lodówki 
na min. 30 min (można oczywiście na dłużej), żeby odpoczęło, dzięki temu będzie
kruche i delikatne. 
 

Mąka
 
Ciasta kruche można upiec z mąki pszennej, jednak znacznie lepsza do tego rodzaju
ciast jest mieszanka mąki pszennej i ziemniaczanej (2/3 pszennej i 1/3
ziemniaczanej). Najlepsza moim zdanie jest jednak mąka krupczatka, specjalna mąka
o ,,piaskowej” konsystencji, z lekka grubsza, sypka. Do Krupczatki nie dodajemy mąki
ziemniaczanej, ona sam wystarczy. 
 
Ciasto kruche a półkruche w czym tkwi różnica?
Różnica między tymi ciastami jest jedna do przygotowania ciasta 
- kruchego używamy samej mąki 
do 
- półkruchego mąki i proszku do pieczenia 
 
Oczywiście pozostałe składniki zależą już od przepisu. 
Zarówno jedno jak i drugie ciasto można wykorzystać do przygotowania
wypieków słodkich i słonych.
 

Temperatura pieczenia
 

Najczęściej ciasta kruche/półkruche do mazurków pieczemy w temperaturze
180 st.C. z termoobiegiem

 

Kilka rad 

K u c h n i a D o r o t y . p l



 
Składniki kruchego ciasta:

150 g zimnego masła

100  g chałwy waniliowej

250 g mąki pszennej tortowej

50 g mąki ziemniaczanej

2 żółtka

50 g cukru

1 łyżka jogurtu greckiego lub śmietany

2 łyżki soku pomarańczowego
 

Ponadto na wierzch:
2-3  łyżki orzechów laskowych 

2-3 łyżki orzechów brazylijskich grubo posiekanych (migdałów, macadamia, włoskich)

2-3 łyżki suszonej żurawiny

50 g suszonych moreli, daktyli 

2-3 łyżki skórki z pomarańczy w syropie drobno posiekanej

100 g czekolady gorzkiej (u mnie Wedla)

100 g czekolady białej

ok. 200 ml. śmietany kremówki (30%)

1 łyżka masła 

3-4 łyżki dżemu pomarańczowego lub innego gęstego 

3-4 łyżki masła orzechowego 

1 jajko do posmarowania mazurków

Mazurek 
o Wielu 
Smakach
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Sposób przygotowania mazurka:
 

Ciasto kruche chałwowe na 2×20 cm foremki z ozdobami lub 1 x 26 cm:
W malakserze umieścić wszystkie składniki ciasta bez jogurtu i soku,

dokładnie posiekać, na koniec dodać jogurt i sok, ponownie zmiksować,
powinno powstać jednolite, gładkie ciasto. Wyłożyć je na oprószony mąką
blat, krótko zagnieść. Z ciasta uformować kulę, spłaszczyć, zawinąć w folię

spożywczą. Schłodzić w lodówce przez 30-40 min.
 

Piekarnik rozgrzać do 180 st.C.
 

Wyjąć ciasto, podzielić na trzy części, 1/3 ciasta odłożyć zrobimy z niego
ozdoby. Pozostałe dwa kawałki rozwałkować, położyć na nich talerzyk i

obrysować ostrym nożem, żeby powstał kształt koła. Brzegi ciasta
zebrać i zachować. 

Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia ułożyć krążki ciasta. Z
pozostałego ciasta rękami formować cienki ruloniki.

Rulonami obłożyć dookoła krążki i poprzedzielać je na kilka części
(podobnie jak na zdjęciu niżej). 

Widelcem docisnąć rulony, żeby powstały ozdobne wgniecenia. 
Tak przygotowane bazy do mazurków posmarować rozkłóconym jakiem,

ponakłówać widelcem.
Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180 st.C. i piec ok 15-17 min, do

zrumienienia i całkowitego upieczenia. 
 

Wyjąć ciasto z piekarnika i całkowicie wystudzić.
 

Przygotowanie polewy:
Czekolady połamać na kawałki, każdą włożyć do osobnego garnuszka,

delikatnie podgrzewać.
Do białej czekolady wlać ok. 100 ml. śmietany kremówki i mieszać do

chwili kiedy czekolada zacznie się rozpuszczać, zdjąć z ognia i mieszać do
całkowitego rozpuszczenia. Odstawić do przestygnięcia na ok. 8 min.

Do czekolady gorzkiej włożyć masło i wlać kilka łyżek śmietany kremówki,
podgrzewać i mieszać do chwili, kiedy zacznie się rozpuszczać. 

Zdjąć z ognia i mieszać, aż całkowicie się rozpuści.Odstawić na kilka
minut żeby przestygła.
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Polewy mieszamy od czasu do czasu, żeby ładnie stygły, ale były płynne.
 

Orzechy siekamy grubo (jedynie orzechy laskowe zostawiamy w całości).
Morele i daktyle kroimy w słupki.

 
Przygotowanie mazurka

Każdą z części ciasta smarujemy dżemem lub masłem orzechowym,
następnie łyżeczką nakładamy masę z ciemnej i białej czekolady,

delikatnie i dokładnie rozsmarowujemy masę. 
Na każdy kawałek masy kładziemy inne owoce lub orzechy. 

Lekko dociskamy.
 

Mazurki odstawiamy do zastygnięcia na kilka godzin, najlepiej w chłodne
miejsce na całą noc.Mazurki kroimy ostrym nożem tak, aby każdy dostał

kawałek z jednym nadzieniem lub po kawałku dwóch rodzajów.
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Kruche ciasto orzechowe:

200 g miękkiego masła

100 g cukru pudru

2 żółtka (L)

70 g zmielonych orzechów laskowych

300 g mąki pszennej tortowej

szczypta soli

 

Ciasto rozetkowe:
150 g margaryny (u mnie Kasia)

100 g cukru pudru

2 jajka (L)

220 g mąki pszennej tortowej

50 g zmielonych orzechów laskowych

zapach waniliowy

 

Masa krówkowa:
ok.400 g krówek śmietankowych

70 ml mleka (2%)

30 ml śmietany (30%)

łyżeczka miękkiego masła

 

Ponadto do przybrania:
bakalie 

ok. 2/3 szklanki ulubionego dżemu (u mnie domowy dżem pomarańczowy)

Mazurek 
 Orzechowy z 

Masą Kr�wkową
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Przygotowanie kruchego ciasta:
W misie malaksera lub na stolnicy połączyć masło z cukrem, mąką,

mielonymi orzechami, solą i żółtkami – dokładnie posiekać. 
Wyłożyć na lekko oprószony mąką blat, krótko zagnieść. 

Uformować kulę, lekko spłaszczyć, zawinąć w folię spożywczą i schłodzić
w lodówce przez ok. 40 min.

Wyłożyć ciasto na lekko oprószoną mąką stolnicę i rozwałkować na
grubość ok. 0,5 cm. 

Na cieście położyć miskę lub talerz, najlepiej w kształcie jajka, ale może
być również okrągły, obrysować naczynie nożem, usunąć nadmiar ciasta.

 
Placki z ciasta położyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia,

ponakłówać widelcem.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st.C. na ok. 10 min. 

 
Piec do chwili kiedy brzegi ciasta zaczną się lekko rumienić. 

Wyjąć z piekarnika i nałożyć brzeg z ciasta rozetkowego.
 

Przygotowanie ciasta rozetkowego:
Margarynę dokładnie zmiksować z cukrem i zapachem waniliowym na

lekką puszystą masę.
Cały czas miksując dodawać pojedynczo jajka.  

Kiedy masa będzie jednolita wsypać mąkę i zmielone orzechy, dokładnie,
ale krótko zmiksować tylko do połączenia składników.

Ciasto najlepiej będzie nakładać przy pomocy rękawa cukierniczego z
gwiazdkową tylką, ale jeśli go nie macie, można rękami formować małe

kulki ciasta i układać je jedna obok drugiej dookoła kruchego spodu.
 

Spód z nałożonym brzegiem wkładamy 
do gorącego piekarnika (180 st.C.) i pieczemy ok. 15 mi – 17 min, 

do zrumienienia.
 

Wyjmujemy ciasto z piekarnika i odkładamy do całkowitego wystudzenia.
Zimny spód smarujemy dżemem na który wylewamy chłodną masę

krówkową, pozostawiamyna ok. 30 min, a następnie dekorujemy
bakaliami.
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Przygotowanie masy krówkowej:
 

W garnuszku zagotować mleko z kremówką, kiedy będzie bardzo gorąca
wrzucić krówki (bez papierków 😉 ), mieszać do chwili, kiedy cukierki

całkowicie się rozpuszczą. 
Przelać masę krówkową przez sitko bo na dnie na pewno zostaną

nierozpuszczone kawałki. 
Do gorącej masy włożyć masło i dokładnie wymieszać. 

Masło powinno się całkowicie rozpuścić. 
Ponownie dokładnie wymieszać masę, powinna być gładka i błyszcząca.

Odstawić do wystygnięcia i zgęstnienia.Kiedy masa będzie całkowicie
zimna i gęsta, ale wciąż lejąca, wyłożyć ją na przygotowany spód. 

Lekko potrząsając ciastem rozprowadzić równo po cieście. 
Odstawić do zastygnięcia i całkowitego zgęstnienia. 

Masa nie będzie twarda, a jedynie bardzo gęsta, miękka i ciągnąca. 
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Kruche ciasto:
115 gr masła w temperaturze pokojowej

180 gr mąki pszennej tortowej
70 gr cukru

2 żółtka
cukier waniliowy

szczypta soli
 

Lemon curd czyli krem cytrynowy
2 całe jajka (L)

2 żółtka
170 gr cukru
80 g masła

skórka otarta i wyciśnięty sok z 2,5 cytryn
 

Pomada z mlekiem w proszku
130 gr masła
130 gr cukru

65 gr mleka w proszku 
(najlepiej sypkiego, ale może być również granulowane)

2 łyżki wody
 
 

Mazurek 
z Mlekiem 
w Proszku
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Przygotowanie ciasta:
 

Przygotować prostokątną formę,  najlepiej z nieprzywierającą powłoką,
nie smarować.

Wszystkie składniki ciasta umieścić w misce lub na stolnicę. 
Przy pomocy noża lub specjalnego przyrządu do siekania*, dokładnie
posiekać wszystkie składniki do chwili, kiedy z ciasta powstaną małe

grudki. Zebrać ciasto rękami (nie zagniatać). 
Foremkę wylepić ciastem, zrobić niewielki brzeg, ciasto będzie się

kruszyło, ale to nie szkodzi, dość mocno trzeba je przygniatać palcami.
Widelcem nakłuć dno. 

Wstawić do lodówki na czas nagrzewania piekarnika.
 

Piekarnik rozgrzać do 180 oC. 
Ciasto piec przez 14-17 min, do lekkiego zbrązowienia.

 
Ciasto musi być całkowicie upieczone, nie będziemy go więcej piec.
Wyjmujemy i całkowicie studzimy, możemy je upiec dzień wcześniej.

 
Sposób przygotowania lemon curd:

Skórkę z cytryny zetrzeć na najmniejszych oczkach tarki. Wycisnąć sok.
Pestki i miąższ, wyrzucić.

W średniej wielkości garnku połączyć jajka, żółtka i cukier, dokładnie
wymieszać kuchenną rózgą. 

Postawić na średnim ogniu, podgrzewać. Po chwili dodać masło, skórkę i
sok z cytryny. Podgrzewając mieszać, aby wszystkie składniki dokładnie

się połączyły a masło i cukier rozpuściły. Mieszać od czasu do czasu.
Masa będzie gęstniała. 

Podgrzewamy do czasu kiedy całość zacznie lekko bulgotać a
konsystencja będzie przypominała średnio ścięty budyń. Ja

podgrzewałam 8 min, okazjonalnie mieszając.
 

Krem przelewamy do czystego, szklanego naczynia i odstawiamy do
całkowitego wystygnięcia. Przechowujemy w lodówce do 3 dni.
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Sposób przygotowania pomady:
 

W średniej wielkości garnuszku umieścić masło, cukier i wodę, podgrzać
żeby wszystkie składniki się rozpuściły, mieszać. Kiedy wszystko jest już
rozpuszczone wsypujemy do garnuszka mleko w proszku i energicznie

mieszamy, aby się rozpuściło. 
Stawiamy garnek na małym ogniu i cały czas mieszając podgrzewamy

masę, aż zgęstnieje. Ogień musi być naprawdę niewielki bo mleko szybko
się przypala. 

Cały czas mieszamy, ok. 4 -5 min, ale jeśli zobaczymy że pojawiają się
brązowawe plamki, natychmiast zdejmujemy masę z ognia. 

Odstawiamy do przestygnięcia, od czasu do czasu mieszamy.Jeśli
korzystaliśmy z granulowanego mleka w proszku, gorącą masę trzeba

przetrzeć przez sitko, żeby była gładka.
 

Przygotowanie mazurka:
 

Ciasto smarujemy zimnym lemon cured (ok. 1/2 szklanki), na sam
wierzch wylewamy ciepłą pomadę, delikatnie rozsmarowujemy.

Odstawiamy do wystygnięcia i stężenia pomady. 
Można mazurka pozostawić na całą noc i dekorować następnego dnia,

pomada wciąż będzie miękka.
Dekorujemy ciasto tak jak lubimy, ja użyłam kandyzowanych wiśni i

rodzynek szlachecki.
Mazurka przechowujemy w chłodnym miejscu do 3 dni.
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Na ciasto:
110 g masła zimnego

150 g mąki pszennej krupczatki

60 g mąki ziemniaczanej

80 g cukru

cukier waniliowy

1 jajko (L) + 1 białko do posmarowania ciasta 

1 łyżka śmietany (12%-18%)

szczypta soli 

 

Na wierzch:
160 g chałwy śmietankowej

2 łyżki śmietany kremówki 36%

 

80 g czekolady gorzkiej

2-3 łyżki mleka 3,2%

Mazurek  
Chałwowy

z Czekoladą
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Kruche ciasto:
 

Masło pokroić na małe kawałki.
W malakserze umieścić wszystkie składniki (bez śmietany), mąkę,

cukry, jajko, sól, masło. Wszytko dokładnie posiekać na koniec
dodać śmietanę i posiekać do całkowitego połączenia si

składników. 
Powinno powstać lepkie, wilgotne ciasto.

Ciasto wyłożyć na oprószony mąką 
blat lub stolnicę. 

Uformować kulę, lekko spłaszczyć, zawinąć
 w folię spożywczą i włożyć 

do lodówki na 30 min.
 

Przygotować foremkę do tart (u mnie 34 x 11 cm, 
ale może być również okrągła 24 cm), 
posmarować masłem i wysypać mąką. 

Odstawić foremkę.
 

Wyjąć ciasto z lodówki, umieścić między dwoma kawałkami
oprószonej mąką folii  spożywczej.

 Rozwałkować na wielkość foremki, wylepić ją ciastem, będzie
bardzo lepiące więc najlepiej najpierw zdjąć jedną cześć folii a

następnie dopiero po wylepieniu foremki zdjąć drugi, wierzchni.
Widelcem nakłuć dno ciasta, posmarować białkiem, przy pomocy

pędzla kuchennego.
Wstawić do zamrażalnika na ok. 40 min lub na całą noc, ciasto

powinno być dobrze schłodzone.
 

Piekarnik rozgrzać do 180 st.C.
 

Piec ciasto przez 15-18 min do zrumienienia, powinno być
całkowicie upieczone i złociste.

Wyjąć z piekarnika, pozostawić w formie do całkowitego
wystygnięcia.
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Wierzch mazurka:
 

Chałwę pokruszyć do niewielkiego garnuszka, dodać śmietanę
kremówkę, podgrzewać do całkowitego rozpuszczenia. 

Powinna powstać jednolita masa w niezbyt zachęcającym kolorze
😉

Podgrzewać na średnim ogniu, tylko do chwili, kiedy składniki
całkowicie się połączą.

Zdjąć z ognia i pozostawić do przestygnięcia.
 

Zimną masę chałwową wylać na zimne ciasto, pozostawić do
zastygnięcia.

W międzyczasie przygotować  polewę czekoladową.
Czekoladę połamać dodać mleko i rozpuścić w kąpieli wodnej lub

w kuchence mikrofalowej. Wymieszać aby powstała jednolita,
gęsta masa. Lekko przestudzić. 

Wyłożyć na masę chałwową i delikatnie, żeby masy się nie
pomieszały, rozsmarować czekoladę po całej powierzchni

mazurka.
Zostawić do całkowitego wystygnięcia i

 zastygnięcia wszystkich mas. 
Zajmie to min. 30 min.
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Babki
Drożdżowe 

Wszytskie przepisy na ciasta drożdżowe znajdziecie tutaj

https://www.kuchniadoroty.pl/category/drozdzowe
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Wszystkie składniki na ciasto drożdżowe powinny być w temperaturze pokojowej.
Dlatego wyjmijcie je z lodówki na kilka godzin przed przygotowaniem ciasta. Mowa tu
zarówno o jajkach jak i mące, cukrze czy maśle.
 

Drożdże świeże
 

Przed przygotowaniem ciasta z drożdży świeżych przygotowujemy zaczyn. 
Można zrobić go na dwa sposoby:
1.    
w ciepłym mleku rozpuszczamy pokruszone drożdże, łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki. 
Mieszamy składniki. Naczynie z zaczynem przykrywamy i odstawiamy na ok. 10 min 
w ciepłe i nieprzewiewne miejsce. Nie
stawiajcie naczynia na kaloryferze, ani w pełnym słońcu. Postawcie je np. w zamykanej
szafce, w takim miejscu zaczyn spokojnie będzie rósł przez kilka minut. 
2.    
Drożdże wkruszamy do miseczki, dodajemy 1 łyżkę cukru i mieszamy chwilę, drożdże
bardzo szybko się rozpuszczą. Przykrywamy miseczkę i odstawiamy na kilka, 5-7 min. 
 
Zaczyn jest gotowy kiedy zacznie rosnąć, lub pojawią się na nim bąble powietrza,
wówczas możemy połączyć go z pozostałymi składnikami. 
 

Drożdże suszone 
 

Z takich drożdży nie musimy przygotowywać zaczynu (choć możemy). Łączymy je
bezpośrednie z pozostałymi składnikami, wyrabiamy i odstawiamy ciasto do wyrastania. 
Pamiętajcie jednak, że ciasto na drożdżach suchych rośnie nieco dłużej niż to na
drożdżach świeżych. 
Suche drożdże delikatniej pachną, więc jeśli nie kochacie intensywnego zapachu
drożdży to używanie suchych będzie dla Was lepsze. 
 
Zaczyn z drożdży suszonych przygotowujemy wsypując drożdże do ciepłej wody 
lub mleka, bez mieszania pozostawiamy na 5 min, do chwili, kiedy drożdże zaczną
,,puchnąć”,  to moment kiedy możemy użyć zaczynu. 
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Kilka rad 



 
Ciepłe mleko

 
Często w przepisach pojawia się taki zwrot, co oznacza? 
Najdogodniejsza temperatura do wyrastania drożdży to 25 – 28 st.C., taka w
przybliżeniu powinna być temperatura mleka z którego przygotujemy zaczyn. 
 
Jak ją zmierzyć jeśli nie mamy termometru?
Najlepiej będzie włożyć do mleka palec. Ręka musi być ciepła, nie możemy
wkładać zmarzniętego palca bo to zakłamie nasze doznania. Jeśli temperatura jest
dla ręki przyjemna, a mleko ,,cieplutkie”, a nie ,,bardzo ciepłe” najprawdopodobniej
mleko jest odpowiednio ciepłe. 
Od lat tak właśnie sprawdzam temperaturę mleka i wody na ciasta słodkie i na pizzę. 
 
Oczywiście jeśli  macie termometr kuchenny to polecam użyć go do zmierzenia
ciepłoty. 
 

Masło roztopione 
 

Jeśli w przepisie używamy masła roztopionego, należy przed wlaniem do ciasta nieco
je przestudzić, nie może być gorące.  Po roztopieniu, odstawiamy masło na ok.
10 min, dzięki temu nie zdąży stężeć, a będzie już chłodne. 
 

Sól
 

Do zaczynu nie dodajemy soli, jedynie cukier i ew. mąkę. Drożdże nie lubią soli i
nie rosną posolone. Nawet piekąc chleb na świeżych drożdżach do zaczynu
dodajemy jedynie odrobinę cukru. 
Sól wsypujmy dopiero do właściwego ciasta przed wyrabianiem, kiedy drożdże
zaczną pracować,
sól już im nie zaszkodzi. 
 

Ile drożdży na ile mąki?
Ja kieruję się zasadą
1 opakowanie (7g) suchych drożdży na ok. 500 g mąki pszennej (chyba, że w
przepisie są inne proporcje).
Świeżych drożdży używam ok. 25-30 g na 500 g mąki (chyba ze przepis mówi
inaczej). 

Temperatura pieczenia
 

Najczęściej ciasta drożdżowe pieczemy w temperaturze
170 st.C. – z termoobiegiem
175 st.C. – z grzałkami góra/dół
Polecam pieczenie ciast drożdżowych z grzałką góra/dół.
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Składniki:
20 g świeżych drożdży

300 g. mąki pszennej typu 0 lub tortową

130 g cukru

0,5 szklanki ciepłego mleka (2%)

70 g. masła lub margaryny, roztopionego i przestudzonego

2 żółtka (L)

1 jajko (L)

3 krople zapachu pomarańczowego i 3 waniliowego

ok. 100 g skórki kandyzowanej drobno posiekanej

200 g marcepanu 

 

na lukier:
1 szklanka cukru pudru

sok z 0,5 cytryny

1 łyżeczka mleka

Babka
z Marcepanem
i Pomara�czą 
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Zaczyn drożdżowy
 

Z drożdży, ciepłego mleka, 3 łyżek mąki i 1 łyżki cukru, robimy
zaczyn.

W miseczce lub dzbanku  łączymy wszystkie składniki, dokładnie
mieszamy do całkowitego rozpuszczenia, przykrywamy folią

spożywczą i odstawiamy na 10-15 min., 
w ciepłe i nie przewiewne miejsce.

Zaczyn jest gotowy, kiedy urośnie, a na powierzchni pojawią się
bąbelki powietrza.

 
Przygotowanie ciasta

 
Mąkę i cukier wsypujemy do misy miksera, dodajemy wyrośnięty

zaczyn, jajko i żółtka oraz zapachy, dokładnie wyrabiamy przy
pomocy haka. 

Kiedy składniki są połączone dolewamy masło i wyrabiamy na
średnich obrotach przez 6-7 min. 

Ciasto powinno być sprężyste i wilgotne. Misę przykrywamy 
folią i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 1-1,5 godz. 

Ciasto powinno potroić objętość i być bardzo
delikatne.Wyrośnięte ciasto wykładamy na oprószoną mąką

stolnicę i rozwałkowujemy na prostokąt ok. 20×30 cm.
Marcepan i pokrojoną skórkę mieszamy razem, można

marcepan pokruszyć lub zetrzeć na tarce i delikatnie oprószyć
mąką, żeby bardzo się nie lepił.

Masę z marcepanu i pomarańczy równo rozprowadzamy na
powierzchni ciasta, zwijamy w rulon. 

Kroimy na plastry ok. 3-4 cm, formujemy w nich niewielkie kulki.
 

Formę do babki smarujemy roztopionym masłem i oprószamy
mąką. 

Kulki z ciasta układamy w formie. 
Przykrywamy foremkę z ciastem ściereczką i odstawiamy do

podrośnięcia.
 

Piekarnik rozgrzewamy do 175 st.C grzałki góra/dół. 
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Babkę pieczemy 35 min., 
studzimy w uchylonym piekarniku przez 15 min, 

następnie wyjmujemy i studzimy na kuchennej kratce. 
 

Jeszcze lekko ciepłą babkę wyjmujemy i lukrujemy.
 

Lukier robimy, łącząc wszystkie składniki i dokładnie mieszając.
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Na zaczyn drożdżowy:
ok. 35-40 g świeżych drożdży

1 szkl. ciepłego mleka (2%) (temp. 28-30 st.C.)

2 łyżki mąki

1 łyżeczka cukru

 

Na ciasto drożdżowe:
500 g mąki pszennej 1/2 szkl. ciepłego mleka (2%) (temp. 28-30 st.C.)

100 g masła rozpuszczonego i wystudzonego

3 jajka (M) 

skórka otarta z 1 pomarańczy 

1 cukier wanilinowy

150 g marcepanu

1 łyżka cukru pudru

Babka
Marcepanowa  
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   Sposób przygotowania
 

Przygotowanie zaczynu drożdżowego:
W miseczce, słoiku lub niewielkiem dzbanku umieścić wszystkie

składniki zaczynu, dokładnie wymieszać. 
Przykryć folią spożywczą, odstawić w ciepłe miejsce 

na ok. 10 min, do wyrośnięcia.
 

Przygotowanie ciasta drożdżowego:
Do misy miksera lub innej dużej misy wsypać mąkę, cukier, cukier

wanilinowy, skórkę z pomarańczy, wlać wyrośnięty zaczyn i
pozostałe mleko (1/2 szkl.). 

Przy pomocy haka do wyrabiania ciasta lub drewnianą łyżką
wyrabiamy ciasto. 

Kiedy wszystkie składniki się połączą wlać masło i wyrabiać 
przez ok. 6-7 min. 

Powstanie dość rzadkie ciasto. 
Misę przykryć folią spożywczą. Odstawić w ciepłe i

nieprzewiewne miejsce na 1-1,5h. do wyrośnięcia, ciasto
powinno co najmniej podwoić objętość.

 
W międzyczasie w misce pokruszyć marcepan, oprószyć cukrem

pudrem i dokładnie wymieszać. 
Powinny powstać okruchy jak na kruszonkę. Odstawić.

 
Formę do babki posmarować roztopionym masłem 

i oprószyć mąką, odstawić.
 

Do wyrośniętego ciasta wsypać marcepan, dokładnie wymieszać
najlepiej drewnianą łyżką.Ciasto przełożyć do formy, przykryć

folią i odstawić do wyrośnięcia.
 

Piekarnik rozgrzać do 175 st.C grzałki góra/dół. 
 

Formę z wyrośniętym ciastem wstawić do gorącego piekarnika
i piec ciasto 30 min, do suchego patyczka. Babkę studzić 10 min

w uchylonym piekarniku, a następnie wyjąć i wystudzić całkowicie
w formie na kuchennej kratce. Zimne ciasto wyjąć, polukrować. 
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 Babkę studzić 10 min w uchylonym piekarniku, a następnie
wyjąć i wystudzić całkowicie w formie na kuchennej kratce. 

 
Zimne ciasto wyjąć, polukrować. 

 
Lukier

 
Wszytskie składniki liukru polączyć i dokładnie wymieszać. Jeśli

uznamy, że jest on zbyt rzadki można dodać więcej cukru pudru. 
 

Jak zrobić idealny lukier pokazałam w filmiku, który zamieściłam
na moim kanale na YouTube:

 
 

Jak zrobić idealny lukier 
 

Lukier

K u c h n i a D o r o t y . p l
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Składniki
20 g świeżych drożdży

300 g. mąki pszennej

130 g cukru

½ szklanki ciepłego mleka (nie gorącego, temperatura ok. 28 st.C.)

70 g. masła, roztopionego i przestudzonego

2 żółtka

1 jajko

ok. 100 g skórki kandyzowanej 

ok. 0,5 szklanki drobnych rodzynek (lub nieco więcej) 

ok. 1/3 szklanki brandy (opcjonalnie) 

Tradycyjna 
Babka

Wielkanocna 
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Sposób przygotowania

 
Z drożdży, ciepłego mleka, 3 łyżek mąki i 1 łyżki cukru, 
robimy zaczyn. Wszystkie składniki mieszamy razem i

odstawiamy na 15 min do wyrośnięcia. 
 

Miskę przykrywamy lnianą ściereczką i odstawiamy na 10-15
min., w ciepłe i nie przewiewne miejsce. 

Zaczyn jest gotowy, kiedy zacznie bulgotać, czyli na powierzchni
pojawią się bąbelki powietrza.

 
Do wyrośniętego zaczynu dodajemy, mąkę, cukier, jajko i żółtka,
dokładnie mieszamy przy pomocy haka do wyrabiania ciasta. 

Na koniec dodajemy rozpuszczone masło i ponownie dokładnie
wyrabiamy, jeszcze przez ok. 5 min. 

Przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe i nie przewiewne
miejsce na 1-1,5 godz., do podwojenia objętości.

 
Formę do babki z kominkiem, smarujemy masłem i posypujemy

tartą bułką.
 

Rodzynki wkładamy do brandy i odstawiamy na czas wyrastania
ciasta. Następnie odsączamy bardzo dokładnie.

 
Wyrośnięte ciasto ponownie wyrabiamy, dodajemy rodzynki,

skórkę i ziarenka wanilii, wyrabiamy jeszcze ok. 5 min. 
 

Następnie ciasto przekładamy do formy i ponownie odstawiamy
do wyrośnięcia na ok. 30 min. w ciepłe miejsce.

 
Piekarnik nagrzewamy do 175 oC. grzałki góra/dół. 

 
Formę z wyrośniętym ciastem wstawiamy do nagrzanego

piekarnika i pieczemy ok. 30–35 min do suchego patyczka. 
 

Po upieczeniu, uchylamy drzwiczki piekarnika i tak pozwalamy
babce stygnąć przez 20-30 min.
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Przepis na lukier znajdziecie na moim kanale YouTube

Babkę wyjmujemy i całkowicie studzimy.
Na koniec lukrujemy ją lub posypujemy cukrem pudrem

https://youtu.be/72acjuNWT88
https://youtu.be/72acjuNWT88
https://youtu.be/72acjuNWT88


Ciasta 
Ucierane
Serniki  

Wszytskie przepisy na Ciasta znajdziecie tutaj

https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta
https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta


175 st.C. – z termoobiegiem

180 st.C. – z grzałkami góra/dół

Babki i ciasta ucierane
 
Do upieczenia ciast ucieranych, babek, biszkoptów używamy składników 
w temperaturze pokojowej. 
Do biszkoptów dodatkowo warto przesiać mąkę przez drobne sitko. 
 
 

Temperatura pieczenia
 

Najczęściej ciasta (o których mowa wyżej) pieczemy w temperaturze 175-180 st.C. 

 
Polecam pieczenie ciast z grzałką góra/dół.

Kilka rad 



Składniki 
 

5 jajek

1,5 szklanki cukru

1 szklanka oleju

1 szklanka wody gazowanej

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka mąki ziemniaczanej

2,5 łyżki kakao

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

5-6 kropli zapach waniliowy

Babka
Marmurkowa  
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   Sposób przygotowania
 

Białka ubić na pianę, na wysokich obrotach miksera. 

Stopniowo dodawać cukier, miksować.

Do piany dodać po jednym żółtka, cały czas miksować na

średnich obrotach, składniki muszą się dokładnie połączyć. 

W międzyczasie dodać zapach waniliowy.

Wlać olej, miksować aż składniki dokładnie się połączą. 

 

Mąkę pszenną, ziemniaczaną, proszek do pieczenia i sól,

połączyć wymieszać.

Do piany przesiać mąkę w dwóch partiach, mieszać delikatnie.Na

koniec wlać w dwóch częściach wodę gazowaną, wymieszać

ciasto po każdym dodaniu.

 

Ciasto podzielić na dwie połowy. Do jednej dodać kakao,

wymieszać. Do drugiej części nie dodawać niczego. 

Ciasto będzie miało nieco inną gęstość, ale to nie szkodzi.

 

Formę do babki, posmarować roztopionym masłem i oprószyć

mąką. Ciasto przełożyć do foremki na przemian raz białe, raz

czekoladowe. Na koniec przemieszać je widelcem, nożem, lub tak

jak u mnie patyczkiem do chińskiego jedzenia. 

Chcemy, aby kolory się przemieszały.

 

Piekarnik nagrzać do 180 st.C., grzałki góra/dół.

Babkę pieczemy 40-45 min do suchego patyczka.

Po wyjęciu jej z piekarnika odstawiamy na kuchenną kratkę do

przestygnięcia.

 

Po 10 min wyjmujemy ciasto i studzimy. 

Zimną babkę można polukrować.

 K u c h n i a D o r o t y . p l



Wszytskie przepisy na Ciasta znajdziecie tutaj

https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta
https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta


Składniki 
 

Na masę serową 

500 kg. twarogu dwukrotnie mielonego tłustego

3 jajka (białka i żółtka osobno)

3/4 szklanki drobnego cukru

1 cukier waniliowy

skórka otarta z 1 pomarańczy

1 łyżka kaszy manny

1 łyżka mąki ziemniaczanej

35 g masła roztopionego i przestudzonego

100 g białej czekolady (rozpuszczonej z 2 łyżkami mleka)

 

Na spód

100 g zmielonych herbatników

35 g masła roztopionego

skórka otarta z ½ pomarańczy

Sernik z 
Białą Czekoladą  
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   Sposób przygotowania:
 

Piekarnik nagrzany do 175 oC (grzałki góra-dół).

 

Małą, okrągłą tortownicę 18 – 20 cm, smarujemy

masłem i posypujemy kaszą manną.

Zmielone ciastka łączymy z roztopionym masłem i skórką otartą

z 1/2 pomarańczy, dokładnie mieszamy. 

Masą wylepiamy dno tortownicy (20 cm). Żółtka miksujemy

z cukrem na puszystą jasną masę, dodajemy cukier waniliowy

i drobno startą skórkę z pomarańczy, miksujemy krótko. 

Do masy dodajemy ser, masło i rozpuszczoną czekoladę,

mieszamy na wolnych obrotach miksera tylko 

do połączenia się składników. 

 

Następnie wsypujemy kaszę i mąkę ziemniaczaną,

ponownie, krótko mieszamy. Z białek ubijamy sztywną pianę,

pod koniec dodajemy łyżkę cukru, miksujemy dokładnie jeszcze

kilka minut. Masę serową łączymy z pianą z białek 

(piana do masy, nie odwrotnie), dokładnie mieszamy 

(ja robię to na najwolniejszych obrotach miksera). 

 

Sernik wykładamy na przygotowany spód i pieczemy, 

15 min w temp. 175 oC, następnie zmniejszamy temperaturę

do 120 oC i pieczemy jeszcze 55 – 60 min.

Sernik studzimy w uchylonym wyłączonym piekarniku, następnie

pozostawiamy na noc w chłodnym miejscu.

 

Jeśli nie mamy czasu na całonocne chłodzenie, wstawmy

przynajmniej zimny sernik na kilka godzin do lodówki,

żeby dokładnie stężał.
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Wszytskie przepisy na Serniki znajdziecie tutaj

https://www.kuchniadoroty.pl/?s=sernik
https://www.kuchniadoroty.pl/?s=sernik


Składniki na ciasto:
Składniki mokre

2 szklanki cukru

1 i 1/4 szklanki oleju rzepakowego

3 duże jajka

1 cukier wanilinowy lub 4-5 kropli esencji waniliowej

 

Składniki suche

2 i 3/4 szklanki mąki pszennej tortowej

1 łyżeczka cynamonu

2 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

 

Ponadto

2 i 1/4 szklanki startej drobno marchewki

1 szklanka żurawiny

1 szklanka siekanych orzechów (u mnie pół na pół pekany i włoskie)

1/2 szklanki brzoskwiń w syropie pokrojonych w drobną kostkę

Tort 
Marchewkowy  
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   Sposób przygotowania ciasta:
 

Piekarnik rozgrzać do 175 st.C. 

 

Dwie tortownice 20 cm., posmarować masłem, dno wyłożyć

papierem do pieczenia, boki oprószyć mąką.

 

W misie miksera połączyć mokre składniki  olej, cukier i jajka,

zmiksować na puszystą jasną masę.

Mąkę, sodę, cynamon i sól połączyć dokładnie wymieszać.

Do misy z masą  wsypać mąkę z dodatkami, zmiksować na

wolnych obrotach do połączenia. Następnie dodać marchewkę i

wymieszać najlepiej kuchenną łopatką (już nie miksować), na

koniec wsypać orzechy i żurawiny, wymieszać dokładnie.

Ciasto rozdzielić między foremki.  

 

Piec 50-55 min do suchego patyczka.

Wyjąć i całkowicie wystudzić. 

Dopiero kiedy ciasto jest całkowicie wystudzone można przełożyć

je kremem maślanym
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Krem Maślany
 

Składniki kremu:

250 g. serka mascarpone w temperaturze pokojowej

130 g miękkiego masła

4 szklanki cukru pudru

1 łyżka ekstraktu waniliowego lub 4 krople esencji waniliowej

Lukier do dekoracji 
 

Składniki

2 szklanki cukru pudru

2 łyżki wrzątku

barwniki spożywcze pomarańczowy i zielony
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Sposób przygotowania kremu:

 

W misie umieścić masło zmiksować na wysokich obrotach, żeby

było lekkie i puszyste.  

Dołożyć serek mascarpone i zapach, zmiksować tylko, żeby

składniki dokładnie się połączyły (nie miksować zbyt długo). 

 

Do masy wsypywać pojedynczo szklankami cukier puder, po

każdym dodaniu miksować na średnich obrotach do połączenia

składników.

Powinniśmy otrzymać gęsty, aksamitny krem 

bardzo łatwy do nakładania.

Sposób przygotowania lukru

 

Do dwóch miseczek wsypać po szklance cukru do każdej wlać po

łyżce wrzątku i barwnik spożywczy, dokładanie wymieszać.

 

Lukier przełożyć do mocnych torebek lub rękawów cukierniczych. 

Odciąć maleńki koniuszek i na cieście rysować małe marchewki.
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Wszytskie przepisy na Ciasta z Owocami znajdziecie tutaj

Sposób przygotowania tortu

 

Jedno ciasto kładziemy na paterze i nakładamy na nie ok.1/2

kremy lub nieco mniej i przykrywamy drugim ciastem, lekko

dociskamy i smarujemy całe ciasto pozostałym kremem,

wyrównujemy tyle na ile nam się uda.

 

Ciasto można ozdobić orzechami lub zrobić lukrowe marchewki.

 

Przechowywać w lodówce.

https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta-z-owocami
https://www.kuchniadoroty.pl/category/ciasta-z-owocami


Składniki 
 

3 opakowani galaretki (u mnie agrestowa, truskawkowa, cytrynowa)

4 opakowania serka homogenizowanego słodkiego (4 x 200g)

3 x 200 ml. wrzątku

ok. 10 okrągłych biszkoptów

owoce do przybrania (maliny, truskawki, borówki, karambola, itp.)

Sernik 
na Zimno 

w 
Trzech Kolorach   

Kliknij w zdjęcie i zobacz film jak zrobić sernik

K u c h n i a D o r o t y . p l

https://youtu.be/jBAZU3p7iS0
https://youtu.be/jBAZU3p7iS0


   Sposób przygotowania:
 

3 galaretki umieścić w trzech różnych naczyniach, najlepiej

szklanych miskach. 

Do każdej miski wlać po 200 ml. wrzątku, bardzo dokładnie

mieszać do całkowitego rozpuszczenia cukru i żelatyny. 

Odstawić do wystygnięcia.

 

Kiedy galaretki są zimne (ale muszą być wciąż płynne), do dwóch

misek dodajemy po dwa opakowania serka homogenizowanego,

bardzo dokładnie mieszamy do całkowitego połączenia. 

Serki z galaretką odstawiamy, ale nie chowamy do lodówki.

 

Tortownicę 18-20 cm. z rozpinanym brzegiem, dno wykładamy

folią spożywczą, a boki smarujemy delikatnie masłem 

i wykładamy papierem do pieczenia.

Dno tortownicy wykładamy biszkoptami (można również

zrezygnować z biszkoptów), wlewamy na nie niewielką ilość masy

serowej z galaretką (kolor którego użyjemy zależy od nas). 

Wstawiamy tortownicę do lodówki na 10 min. ser musi stężeć,

żeby biszkopty nie pływał w serniku. 

 

Kiedy masa zastygnie, wyjmujemy tortownicę z lodówki 

i wlewamy pozostały ser w tym co wcześniej kolorze. 

Wstawiamy na ok. 20 min do lodówki, ser musi zastygnąć.

 

Pozostałe galaretka i ser z galaretką ciągle pozostają po za

lodówką.

 

Wyjmujemy tortownicę i delikatnie wlewamy drugą masę serową

z galaretką. Wstawiamy do lodówki do stężenia.

 
K u c h n i a D o r o t y . p l



Wszytskie przepisy na Serniki znajdziecie tutaj

W międzyczasie przygotowujemy owoce, kroimy je w plasterki jeśli

trzeba, lub na połówki w przypadku dużych truskawek.

 

Wyjmujemy zastygnięty sernik, na wierzch delikatnie (najlepiej po

odwróconej łyżce tak jak na filmie) wlewamy niewielką ilość samej

galaretki, układamy na niej owoce i wstawiamy do lodówki na kilka

min. dzięki temu owoce przykleją się do galaretki 

i pozostaną na miejscu. 

Wyjmujemy sernik i wylewamy na niego pozostałą galaretkę.

 

Sernik wstawiamy do lodówki na 2-3 godz., lub na całą noc, musi

bardzo dokładnie zgęstnieć.

 

Zastygłe ciasto wyjmujemy, delikatnie nożem oddzielamy 

ciasto od formy.

Zdejmujemy brzeg, a następnie naprawdę delikatnie oddzielamy

papier od sernika.

 

Ciasto jest gotowe. Sernik przechowujemy w lodówce.

https://www.kuchniadoroty.pl/?s=sernik
https://www.kuchniadoroty.pl/?s=sernik


Tradycyjne dania na

prawdziwą 

Polską Wielkanoc 

znajdziecie na blogu 

KuchniaDoroty.pl

K u c h n i a D o r o t y . p l

https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc
https://www.kuchniadoroty.pl/category/wielkanoc

