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DROŻDŻOWY

PLACEK Z OWOCAMI
KGW Wolica

Składniki:








10 dag drożdży
1 szklanka cukru
¾ szklanki mleka
1 szklanka oleju
4 jaja
cukier wanilinowy
5 szklanek mąki

Sposób przygotowania:

Z

podanych składników przygotować ciasto
i odstawić na 4 godz. Następnie wyrobić ręką
ciasto, dać do blaszki, na wierzch wyłożyć owoce
(wiśnie, śliwki). Posypać kruszonką. Kruszonka: masło
rozetrzeć z mąką. Piec 45 min w temp. 180°C. r

Rolada z jabłek
Stowarzyszenie Aktywni w Sieniawie

Sposób przygotowania:

Składniki:






4 jajka
4 jabłka
1 szklanka mąki
1 szklanka cukru
1 cukier wanilinowy

Sernik tradycyjny
z bakaliami







B
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laszkę wysmarować tłuszczem,
rozłożyć papier do pieczenia,
na papier skroić jabłka w cienkie
talarki. Z jajek, cukru, mąki
wymieszanej z cukrem wanilinowym,
wyrobić ciasto biszkoptowe, zalać
nim pokrojone jabłka. Piec w temp.
180°C przez ok. 25 min (na złoty
kolor). Po upieczeniu ciasto wyłożyć
na ścierkę i zwinąć w roladę.
Po wystygnięciu roladę posypać
cukrem pudrem. r

KGW Rożniatów

Składniki na ciasto:
15 dag mąki pszennej
10 dag masła
5 dag cukru pudru
3 żółtka
1 łyżka kwaśnej śmietany
½ łyżeczki proszku
do pieczenia

Masa serowa:









1½ kg zmielonego twarogu
2 szklanki cukru
10 jaj
2 budynie waniliowe
starta skórka z dwóch cytryn
2 cukry wanilinowe
1 opakowanie rodzynek
1 kostka masła

Sposób przygotowania:

D

o przesianej mąki dodać składniki
i zagnieść ciasto. Gotowe ciasto wstawić
do lodówki i schłodzić przez ok. 2 godz. Ser
zemleć dwa razy. Białka oddzielić od żółtek
i ubić na sztywną pianę. Masło roztopić
i schłodzić. Ser ucieramy, dodajemy kolejno
żółtka, cukier, cukier wanilinowy, skórkę
z cytryn, budyń i rodzynki. Na koniec dodajemy
ubite białka i roztopione masło. Ciasto
wyjmujemy z lodówki i wkładamy na blaszkę.
Na ciasto wylewamy gotową masę serową.
Do gorącego piekarnika nagrzanego do temp.
170°C wkładamy sernik i pieczemy 1,5 godz.
Upieczony oraz schłodzony wykładamy na
deseczkę i odwracamy. r
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Placek na maślance
z owocami

Składniki:








1½ szklanki maślanki
3 jaja
1½ szklanki cukru
¾ szklanki oleju
3¾ szklanki mąki
cukier wanilinowy
3 łyżeczki proszku
do pieczenia

KGW Grzęska

Sposób przygotowania:

W

szystkie składniki wymieszać drewnianą
łyżką. Na wierzch ułożyć owoce (mogą być
mrożone). Piec w temp. ok. 180˚C przez 45 min.
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. r

Placek z rabarbarem
Składniki:
 9 jaj
 30 dag cukru
 30 dag margaryny
(roztopić)
 36 dag mąki
 1½ łyżeczki amoniaku

Pierniki
świąteczne

KGW Dębów

Sposób przygotowania:

Składniki:

C

 1 szklanka cukru

ałe jaja roztrzepać z cukrem, dodać mąkę
z amoniakiem i przestudzoną margarynę.
Z podanych składników upiec 3 placki w temp.
180˚C przez ok. 30–35 min. r

Rabarbar:
 5 szklanek rabarbaru pokrojonego
w kostkę
 ½ szklanki wody
 1½ szklanki cukru
 2 kisiele truskawkowe
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Wszystko razem gotować ok. 20 min.
Następnie dodać 2 kisiele truskawkowe
(duże rozpuszczone w 1½ szklanki wody)
gotować chwilkę aż zgęstnieje. Placki
przekładać lekko ciepłym rabarbarem.
Po wierzchu placek posypać cukrem pudrem.

Opalić na brązowo, dodać ½ szklanki wody
i rozpuścić cukier. Jak wystygnie, dodać:













½ słoika miodu (pół szklanki)
2 jaja
2 żółtka
½ szklanki kwaśnej śmietany
15 dag tłuszczu (smalec, margaryna)
1 dag amoniaku
1 dag sody
mąka (ile zabierze)
2 łyżki kakao
2 łyżeczki kawy zaparzyć w szklanki wody
cynamon
gałka muszkatołowa (mielona)

KGW Gorzyce

Sposób przygotowania:

Z

wszystkich składników
zagnieść ciasto i odstawić
w chłodne miejsce co najmniej
na 2 dni. Ciasto wałkujemy
i wycinamy pierniczki.
Po upieczeniu lukrujemy. r
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Składniki na ciasto:

PLACEK
DZIWAK
Pyszny

1 jajko
7 dag cukru kryształu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
20 dag mąki
5 dag margaryny

5 jajek
5 łyżek cukru
15 dag orzechów mielonych
1 łyżka mąki
1 łyżka bułki tartej

Ubić jak biszkopt, kłaść małymi
kupkami na ciasto z kawą.
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Składniki na masę
serową:
1 kg zmielonego sera
1 szklanka oleju
4 żółtka
2 jajka
35 dag cukru
1 budyń śmietankowy
rozpuścić w 1 szklance
mleka

Połączyć składniki, zalać kupki
orzechowe. Piec 1 godzinę.

Ciasto zarobić, wyłożyć do blachy i posypać
prawdziwą kawą.







KGW Świętoniowa








Składniki na ciasto:

Składniki na ciasto
orzechowe:

1 szklanka cukru pudru
4 szklanki mąki
1 łyżeczka amoniaku
1 łyżeczka sody
2 jajka
15 dag margaryny
2 łyżki śmietany
3 łyżki miodu

Z podanych składników zagnieść
ciasto i piec przez ok. 20 min.
w temp. 180˚C.

Składniki na masę:

serowiec















Składniki na masę
budyniową:






2 żółtka
8 łyżek cukru
½ litra mleka
2 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej

Ugotować budyń, po ostudzeniu połączyć
z masłem (25 dag), dodać sok z cytryny,
kieliszek spirytusu. Wyłożyć masę na wierzch
upieczonego, zimnego placka. Posypać startą
czekoladą.







½ litra mleka
4 łyżki kaszy manny
1 szklanka cukru
1 cukier wanilinowy
1 kostka masła

KGW Studzian

Sposób przygotowania:

M

leko, kaszę, cukier i cukier wanilinowy
ugotować. Jak przestygnie, utrzeć z masłem
i przełożyć placki. r

Tani placek

/amoniak /napoleonka
KGW Żurawiczki

Składniki na ciasto:







40 dag mąki
10 dag margaryny
1 cytryna
2 dag amoniaku
3 jaja
3 łyżki śmietany

Ze wszystkiego zagnieść ciasto
i podzielić je na 3 placki. Piec
ok. 25–30 min w temp. 180°C.

Składniki na masę:







1 litr mleka
4 żółtka
6 łyżek cukru zwykłego
3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżka mąki pszennej
2 cukry wanilinowe

Ugotować krem i ciepłym
przełożyć placki.
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Piernik
Składniki:









80 dag mąki
40 dag cukru
4 jaja
8 łyżek powidła
śliwkowego
2 torebki przyprawy
do piernika
2 łyżki kakao
2 łyżeczki sody
1 kostka margaryny

KGW Urzejowice

J

ajka ubić z cukrem, następnie stopniowo
dodawać wszystkie składniki. Na końcu wlać
roztopioną, przestudzoną margarynę. Wszystko
wymieszać. Piec 1 godz. w temp. 180°C. r

Piernik na maślance

KGW Gać

Składniki:









Wieniec
drożdżowy

Sposób przygotowania:

3 szklanki mąki
4 jajka
1 szklanka cukru
1 szklanka miodu płynnego (jeśli miód
jest twardy, to roztopić i dodać ostudzony)
½ szklanki maślanki
10 dag margaryny
przyprawa do piernika
2 płaskie łyżki sody

Sposób przygotowania:

C

ukier utrzeć z margaryną, dodać
żółtka, utrzeć, potem dodawać
mąkę i sodę wymieszaną z maślanką,
miód, na końcu pianę z 4 białek.
Do ciasta można dać pokrojone
orzechy lub wiśnie. Wlać do 2 małych
keksówek i piec ok. 1 godz. w temp.
170–180°C. r

KGW Zalesie

Składniki na ciasto:








50 dag mąki
3 żółtka
1 jajo
1 szklanka mleka
4 dag drożdży
2 łyżki cukru
2 czubate łyżki masła

Składniki na nadzienie:
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8 dag masła
3 łyżki cukru
1 łyżka cynamonu
15 dag aronii lub wiśni
2–3 łyżki orzechów siekanych
dekoracja: ziarno dyni

Sposób przygotowania:

M

leko lekko podgrzać, dodać pokruszone
drożdże, łyżkę cukru i 2 łyżki mąki.
Wymieszać, pozostawić w cieple na 10 minut.
Do wyrośniętego rozczynu dodać żółtka,
stopione i wystudzone masło, resztę mąki
i cukier. Wyrobić ciasto. Gdy zacznie odchodzić
od dłoni, przykryć ściereczką i pozostawić do
wyrośnięcia na godzinę. Rozwałkować na cienki
prostokąt. Masło utrzeć z cukrem i cynamonem
na puch. Posmarować nim ciasto i posypać
owocami, przełożyć do nasmarowanej blachy
i uformować wieniec, łącząc końce ciasta. Boki
wieńca ponacinać co 3–4 cm na głębokość
3 cm. Powstałe nacięcia lekko rozszerzyć.
Posmarować ciasto rozkłóconym jajkiem
i posypać ziarnem dyni i pozostawić na 20 min.
Piec 30–35 min w temp. 190°C. r
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Piernik

z marchwi
KGW Maćkówka I

Sposób przygotowania:

Składniki:







30 dag mąki
30 dag marchwi surowej
30 dag cukru
3 jaja
1 łyżeczka sody
1 łyżka przyprawy do piernika
lub zapach pomarańczowy

1

łyżkę wody, 1 łyżkę cukru ogrzewać do czasu uzyskania karmelu, następnie wlać
szklanki wody, rozpuścić karmel, marchew zetrzeć na tarce. Żółtka utrzeć z cukrem,
dodać marchew, dodać karmel, przyprawy i rozpuszczoną sodę, na koniec ubitą pianę.
Wszystko razem wymieszać i piec w temp. 180°C przez ok. 45 min. r

Tort chlebowy
Składniki:
 8 jaj
 25 dag cukru
 1 szklanka
mąki z chleba
razowego,
ususzonego
 20 dag orzechów
lub migdałów

KGW Nowosielce

Sposób przygotowania:

Ż

ółtka utrzeć z cukrem do białości, do tego dodać mąkę
z chleba razowego ususzonego, utartego, przesianego,
orzechy lub migdały posiekane. Ubitą pianę z białek lekko
wymieszać i piec w tortownicy, aż odejdzie po bokach od
blaszki (około 45 min w temp. ok. 200˚C). Po upieczeniu
przełożyć tort marmoladą. Polukrować. r

Piernik
					 na herbacie
Składniki:











100

4 jaja
1 szklanka cukru
3 szklanki mąki
1 szklanka miodu
sztucznego
1 szklanka oleju
2 łyżeczki przyprawy
do piernika
2 łyżki mleka
3 łyżeczki sody
oczyszczonej
1 łyżeczka octu
3 saszetki herbaty
zaparzonej w małej
ilości wody

KGW Lipnik

Sposób przygotowania:

J

aja z miodem i cukrem utrzeć, sodę rozpuścić
w mleku, dodać przyprawę do piernika, ocet, mąkę
i przestudzoną herbatę, wszystko razem wymieszać.
Tak przygotowane ciasto podzielić na trzy części i piec
każde osobno w temp. 160°C przez 20 min. r
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Maćkowskie
pączki
KGW Maćkówka II

Składniki:

Andrut

KGW Gać

Masa 1:
½ kostki margaryny
½ szklanki mleka
1 szklanka cukru
1 szklanka kokosu
(10 dag)
 1 szklanka mleka
w proszku





D

rożdże rozpuścić w mleku i zostawić do
wystygnięcia. Do ciepłych ziemniaków dodać cukier,
jaja, a następnie drożdże rozpuszczone w mleku, dalej
mieszając dodawać kolejne produkty. Pozostawić do
wyrośnięcia. Następnie formujemy pączki, nadziewamy
marmoladą i smażymy, jeszcze ciepłe lukrujemy. r

Oponki

KGW Jawornik Polski

Sposób przygotowania:

Składniki:

Z

Ż










agotować margarynę z mlekiem i cukrem, zdjąć
z ognia, wsypać kokos i wymieszać. Do ostudzonej
masy dać 1 szklankę mleka w proszku. r

ozpuszczoną margarynę połączyć z kakao i zagotować,
dodać pozostałe składniki, na koniec dać mleko
w proszku. Wafle przekładać masami na zmianę. r
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Sposób przygotowania:

Sposób przygotowania masy 1:

Sposób przygotowania masy 2:

R

 ½ kg ziemniaków
(ugotować)
 ½ kg mąki pszennej
 3 jajka
 ½ szklanki oleju
 3 łyżki cukru
 szczypta soli
 5 dag drożdży

ółtka utrzeć z cukrem, dodać wszystkie składniki,
połączyć i dobrze zagnieść. Wycinać szklanką
kółka, a w środku kieliszkiem dziurkę. Smażyć na
głębokim tłuszczu. r

½ kg sera
½ kg mąki
4 żółtka
½ szklanki cukru
1 cukier wanilinowy
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka octu
1 szklanka śmietany

Masa 2:






½ kostki margaryny
3–4 łyżki kakao
½ szklanka mleka
1 szklanka cukru
1 szklanka mleka
w proszku
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Ciastka

półfrancuskie

– śmietanowe
KGW Łapajówka

Składniki:
35 dag mąki
1 kostka margaryny
2 żółtka
1 jajo
2 łyżki kwaśnej,
gęstej śmietany
 1 dag drożdży
 15 dag marmolady
 cukier puder do
posypania






Sposób przygotowania:

D

o mąki dać rozkruszone drożdże i margarynę, siekać
nożem. Dodać pozostałe składniki i dalej siekać nożem.
Z podanych składników zagnieść ciasto i włożyć do lodówki
na ok. 2 godz. Potem formować ciastka. Wycinać kwadraciki
o boku ok. 5–6 cm radełkiem. Nacinać dwa przeciwległe rogi,
na środek dać marmoladę. Przecięte rogi zawinąć jeden na
drugi. Piec ok. 15 min w temp. 180°C. r

Rurki z marmoladą
KGW Urzejowice

Sposób przygotowania:

Z

podanych składników zagnieść ciasto i zostawić do
wyrośnięcia. Następnie ciasto cienko rozwałkować
i pokroić na kwadraty o boku 6 cm. Posmarować marmoladą,
zwijać w rurki i piec w temp. 180°C przez ok. 20–25 min do
zrumienienia. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. r

Składniki:






2 szklanki mąki
1 kostka margaryny
1 dag drożdży
1 łyżka cukru pudru
2 łyżki kwaśnej
śmietany (można
dodać, żeby ciasto
było wolne)

Placek fis
Składniki:








Składniki na masę
do przełożenia
placka:
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50 dag mąki
1 szklanka cukru pudru
15 dag smalcu
2 łyżki masła
½ szklanki śmietany
3 żółtka
1 łyżeczka proszku
do pieczenia

15 dag masła
2 żółtka
10 dag cukru
sok z cytryny

KGW Grzęska

Sposób przygotowania:

W

szystko razem wyrobić na stolnicy
i upiec z ciasta 3 placki. Piec w temp.
180°C przez 20–25 min. r

Sposób przygotowania:

P

ierwszy placek przełożyć dżemem, najlepiej
porzeczkowym, pozostałe dwa placki
przygotowaną masą. r
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