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Tu możesz przeliczyć produkty: 

zdrowezywienie.w.interia.pl 

www.ilewazy.pl 

www.smaczny.pl 

 

Przelicznik kulinarny (ile co waży w gramach) 
(wykonała klasa IVa) 

produkt 

1 

łyżeczka 

płaska 

1 

łyżeczka 

czubata 

1 

łyżka 

płaska 

1 

łyżka 

czubata 

1 szklanka 

płaska 

(250 ml) 

1 szklanka 

płaska  

(200ml) 

sztuka 

bułka tarta 3,5 5,25 9,5 14,25 150 120   

cukier  4,4 6,6 13 19,5 220 176   

cukier puder 3,2 4,8 9,6 14,4 160 128   

cukier wanilinowy 3,6 5,4 10,8 16,2  -  -   

jajko ze skorupką  -  -  - -  -  -  65 

białko jajka 

kurzego 
-   - -  -  -   - 35 

żółtko jajka 

kurzego 
-  -  -  -   - -  20 

kakao 2,2 3,3 6,6 9,9 110 88   

kasza manna 3,5 5,25 11 16,5 170 136   

kawa mielona 2,6 3,9 7,8 11,7 130 104   

masło 4,6 6,9 13,8 20,7 230 184   

mąka krupczatka 3,4 5,1 10,2 15,3 170 136   

mąka pszenna 3,4 5,1 10,2 15,3 170 136   

mąka ziemniaczana 5 7,5 15 22,5 250 200   

mleko 5 - 15 - 250 200   

olej 4,5 - 13,5 - 225 180   

płatki owsiane 1,8 2,7 5,4 8,1 90 72   

proszek do 

pieczenia 
5 7,5 13 19,5 -   -   

ser biały - twaróg 7 10,5 20 30 340 272   

soda oczyszczona 5,15 7,725 15,5 23,25 260 208   

sól 6 9 18 27 300 240   

śmietana 18% 4 - 12 - 220 176   

śmietana 30% 5 - 16 - 270 216   

wiórki kokosowe 3 4,5 10 15 180 144   

żelatyna 3 4,5 10 15 -  -    

 

Dodatkowe przeliczniki: 

10 g = 1 dag 

100 dag = 1 kg 

 

Miary zagraniczne: 

1 oz (uncja) = 28,35 g 

1 lb (funt) = 453,59 g 

1 cup (szklanka amerykańska) = 225 ml 
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Pascha wielkanocna 

Autor przepisu: Pani Paulina Błażejczak - wychowawczyni OP1 

 
 

 50 dag półtłustego białego sera 3-krotnie mielonego 

 15 dag masła          4 łyżki gęstej śmietany 30%  

 3/4 szklanki cukru                4 żółtka 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 ulubione bakalie 

 

  

Żółtka ubij z cukrem i cukrem waniliowym na gładką puszystą masę. Miękkie masło utrzyj na 

puch  i cały czas mieszając, dodawaj ser i żółtka z cukrem.  Na koniec wymieszaj wszystko 

razem z bakaliami. Ser wyłóż na wilgotną gazę lub gęste sitko. Dociśnij masę talerzykiem i 

wstaw do lodówki na 12 godzin. Po wyjęciu na talerz udekoruj bakaliami lub owocami. 

Smacznego! 

 

 

Muffinki marchewkowe 

Autor przepisu: Pani Paulina Skowron - mama Majki Kulewicz z 1c 

 
  

 4 średnie marchewki starte na małych oczkach 

 1 i ½ szklanki mąki  ¾ szklanki oleju 

 3 duże jaja   1 i ½ łyżeczki sody 

 1 szklanka cukru (białego lub brązowego) 

 1 cukier waniliowy  ½ łyżeczki cynamonu       ½ łyżeczki imbiru 

Opcjonalnie: rodzynki, migdały, orzechy, skórka pomarańczowa 

W jednej misce wymieszaj: mąkę, sodę, przyprawy. W drugiej misce połącz olej, marchew, jaja, 

cukier, cukier waniliowy. Zawartość obu misek połącz. Dodaj bakalie. Przelej do foremek. Piecz 

25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. 

Smacznego! 

Składniki 

Sposób wykonania 

Składniki 

Sposób wykonania 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1894&w=cukru&s=1010
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1916&w=jajka&s=1010
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Rogaliki 

Autor przepisu: Pani Jolanta Masalska - mama Stasia Masalskiego z OP2 

 
 
 
 1 kg mąki   

 10 dag drożdży 

 3 jajka   

 ½ margaryny „Kasia” 

 1 szklanka kwaśnej śmietany 

 ½ szklanki mleka  

 ½ szklanki cukru 

 2 opakowania cukru wanilinowego 

 Opakowanie twardej marmolady 

 
 

Drożdże rozrób z ciepłym mlekiem, łyżeczką cukru i łyżką mąki- odstaw na 15 minut. 

Margarynę posiekaj z mąką, dodaj jajka, wyrośnięte drożdże, śmietanę, cukier, cukier 

wanilinowy i zagnieć wszystko. Odstaw do wyrośnięcia na około 30 minut.  

Wyrośnięte ciasto podziel na mniej więcej 8 równych części. Każdą rozwałkuj na ciasto 

o grubości ok. 0,5 cm w kształcie koła i pokrój na 8 trójkątów (jak pizzę). Z trójkątów formuj 

rogaliki- do środka (na szerszy koniec trójkąta) dodaj odrobinę marmolady.  

Upiecz w piekarniku – ok. 15 min, w temperaturze 180 - 200 stopni.  

Polukruj lub posyp cukrem pudrem. 

 

Smacznego! 

 

 

 

 

Składniki 

Sposób wykonania 
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Ciasto jogurtowe 

Autor przepisu: Pani Anna Urbańska - nauczyciel OP2 
 

 

 2 szklanki mąki pszennej (lub białej orkiszowej) 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 szklanka cukru (można dać trochę mniej) 

 2 łyżki cukru wanilinowego 

 25 g roztopionego masła (można dać olej) 

 2 duże jaja 

 1 szklanka jogurtu greckiego (może być typu "light") 

 

 

Przygotuj i odmierz wszystkie składniki, jaja i jogurt wyjmij wcześniej z lodówki, aby się 

ociepliły. Mąkę przesiej razem z proszkiem do pieczenia, dokładnie wymieszaj. W drugiej 

miseczce wymieszaj cukier z cukrem wanilinowym, odstaw.  

Roztop masło. Przygotuj średnią blaszkę o wymiarach 20 x 30 cm lub tortownicę o średnicy 

około 25 - 26 cm. Wysmaruj je miękkim masłem. Piekarnik nagrzej do 180
0
 . Jajka wbij do 

dużej miski, dodaj wymieszany cukier i ubij na puszystą masę (około 7 minut). Dodaj jogurt, 

roztopione masło i przesianą mąkę wraz z proszkiem i delikatnie i krótko wymieszaj łyżką do 

połączenia się składników, starając się jak najmniej zmniejszyć puszystość masy. Masę wyłóż 

równomiernie do przygotowanej tortownicy. Na górę ciasta dodaj dowolne owoce.  

Wstaw do nagrzanego piekarnika na 27-30 minut, do czasu aż ciasto urośnie, a wierzch się lekko 

zrumieni. Po podanym czasie pieczenia brzegi ciasta powinny odchodzić od tortownicy, 

a wetknięty patyczek nie powinien być obklejony surowym ciastem.    

     

Smacznego! 

 

 

 

Składniki 

Sposób wykonania 
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Sernik na zimno mamy   

Autor przepisu: Pani Kinga Szydeł - mama Asi Szydeł z OP2 
 

 
 1kg sera twarogowego śmietankowego (nie z wiaderka) 

 1 szklanka cukru 

 pół kostki masła 

 4 żółtka 

 4 białka + szczypta soli + 3 łyżki cukru 

 pół łyżeczki ekstraktu z wanilii 

 3 płaskie łyżki kakao 

 4 łyżki żelatyny + pół szklanki wrzątku 

 galaretka truskawkowa/malinowa 

 rodzynki 

 

Zarówno żelatynę, jak i galaretkę rozpuść we wrzątku i ostudź. Masło utrzyj z żółtkami przez 

kilka minut, następnie małymi partiami dodaj cukier i miksuj, aż do uzyskania puszystej masy. 

W międzyczasie ubij białka z dodatkiem soli oraz cukru. Do masy z żółtek i masła, stopniowo 

dodaj ser, następnie ekstrakt z wanilii oraz wystudzoną żelatynę. Wyłącz mikser, do masy dodaj 

po łyżce ubite białka i mieszaj delikatnie drewnianą kopystką.  

Ciasto podziel na pół, do jednej z nich dodaj przesiane kakao i delikatnie połącz składniki. 

Ciasto śmietankowe włóż do foremki i umieść w lodówce na 20 minut. Następnie wyłóż masę 

kakaową i znów umieść w lodówce na 20 minut. Na cieście ułóż rodzynki, zalej je galaretką 

i umieść w lodówce do całkowitego stężenia ciasta. 

 

Smacznego! 

 

 

 

 

Składniki 

Sposób wykonania 
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Cielaczek 

Autor przepisu: Pani Barbara Daniel-Zajma - mama Wiktora Daniela z klasy Ia 

Cielaczek składa się z dwóch warstw:   

1. Ciasto 

 

 14 łyżek wody 

 1 margaryna 

 2 szklanki cukru   4 łyżki kakao 

 1 cukier waniliowy  2 szklanki mąki 

 6 jaj    2 łyżeczki proszku 

 

Wodę, margarynę, cukier, kakao i cukier waniliowy zagotuj i pozostaw do wystudzenia. 

Rozdziel żółtka od białek (białka ubij na sztywno). Do zimnego roztworu dodaj mąkę 

z proszkiem do pieczenia oraz żółtka - całość zmiksuj. Gdy masa będzie jednolita - dodaj ubite 

na sztywno białka i delikatnie mieszaj, następnie całość wylej na wysmarowaną tłuszczem 

formę. 

2. Masa serowa 

 

 0,5 kg sera (sernikowego) 

 1 szklanka cukru 

 1 budyń śmietankowy lub waniliowy 

 0,5 kostki margaryny 

 2 jaja 

 

Wszystkie składniki zmiksuj - jak masa będzie jednolita to łyżką wrzucaj małe porcje 

"w nieładzie" na surowe ciasto czekoladowe. Całość piecz w temperaturze 180 stopni przez 

około 40 minut. Po upieczeniu ciasto będzie miało nieregularne białe łaty, a w smaku powinno 

być lekko wilgotne. 

Smacznego! 

 

Składniki 

Sposób wykonania 

Składniki 

Sposób wykonania 
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Tort wielkanocny – gniazdko z jajkami 

Autor przepisu: Pani Joanna Kubisiak - mama Małgosi Biernackiej z klasy Ia 
 

Biszkopt ubijany 

    

  5 jaj 

  3/4 szklanki mąki tortowej 

  0,5 szklanki mąki kartoflanki        

  2 łyżeczki proszku do pieczenia  (mąkę i proszek  przesiać przez sito)  

 1szklanka cukru    2 łyżki zimnej wody   szczypta soli do smaku 

 

1. Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni C. Tortownicę o średnicy 20 cm posmaruj 

margaryną, dno wyłóż papierem do pieczenia i natłuść. Tortownicę oprósz mąką z cukrem, lub 

bułką tartą Jako dodatkowe zabezpieczenie: wytnij z papieru do pieczenia długi pasek i wyłóż 

nim boki formy - wtedy w trakcie pieczenia ciasto na pewno odejdzie od ścianek. 

2. Jaja i cukier umieść w misce robota a następnie ubijaj dopóki mieszanka nie zrobi się jasna, 

puszysta i tak gęsta, że po podniesieniu robota pozostanie na niej ślad. 

3. Dosyp przesianą mąkę, sól, proszek do  pieczenia. Na koniec dodaj 2 łyżki zimnej wody, 

a potem delikatnie wszystko wymieszaj metalową łyżką. 

4. Wymieszane ciasto wlej do przygotowanej wcześniej tortownicy lub formy z kominem 

i wstaw do piekarnika na ok 30-45min, dopóki ciasto nie skurczy się i nie odejdzie od ścianek 

formy, a naciśnięte lekko palcem nie wyrówna się. 

5. Ciasto wystudź i wyjmij z formy. Przekrój na 3 krążki. 

Krem kukułka 

  

  300 ml śmietany kremówki 36% 

  120 g cukierków ,,Kukułki” 

  1,5 łyżeczki żelatyny (6 g lub 1,5 listka żelatyny) 

  250g serka mascarpone zamiast żelatyny 

 

Składniki 

Sposób wykonania 

Składniki 
Autor 

przepisu

: i 
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Kremówkę przelej do garnuszka, dodaj cukierki, postaw na palnik i podgrzewaj tak długo, aż 

cukierki rozpuszczą się i powstanie gładka mieszanka. Jeśli w kremówce pozostaną resztki 

ciągnących się cukierków, przetrzyj przez sito, wymieszaj. Włóż do lodówki na noc (najlepiej na 

12 h). 

Następnego dnia żelatynę zalej wodą (tylko do jej pokrycia), odstaw na 10 min do napęcznienia. 

Postaw na palniku i podgrzewaj, mieszając do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub 

podgrzej w mikrofali. 

Nie doprowadzaj do zagotowania (żelatyna straci swoje właściwości żelujące), zdejmij z palnika, 

pozostaw do przestudzenia. Przed przekładaniem warstw biszkoptu powyższą masę wyjmij 

z lodówki, przelej do misy miksera i ubij do momentu powstania bardzo gęstego kremu (jak bitą 

śmietanę, przystawką do ubijania białek). Pod sam koniec miksowania dodaj żelatynę i zmiksuj 

do połączenia. Zamiast żelatyny do masy kukułkowej można dodać 259 g serka mascarpone nie 

zmieniając ilości śmietany. Schłodź dobrze w lodówce. 

Krem czekoladowy 

  

  0,5 l śmietany kremówki 

  cukier do smaku 

  0,5 szklanki mleka 

 2 łyżeczki żelatyny 

 kakao (wg uznania) 

 olejek rumowy(do smaku) 

 

Rozpuść żelatynę w mleku podgrzewając na palniku - nie dopuść do zagotowania! Następnie 

przestudź. 

Kremówkę ubij z cukrem, dodaj przestudzoną żelatynę z mlekiem, kakao do smaku i koloru, 

olejek rumowy. Schłodź. 

Do dekoracji 

 wiórki czekoladowe lub płatki zbożowe do mleka w kształcie patyków (np. Kelloggs”a) 

Sposób wykonania 

Składniki 

Sposób wykonania 
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 cukrowe, kolorowe jajeczka lub jajeczka czekoladowe  w cukrowej skorupce 

 kurka i kurczaczki czekoladowe lub inna dekoracja 

Gotowe kremy wyłóż na wystudzone spody - w środku powinna znaleźć się masa kukułkowa.  

Wyrównaj, na górze z kremu utwórz wgłębienie, tak by tort przypominał gniazdo. Boki tortu 

wyłóż wiórkami czekoladowymi lub płatkami zbożowymi do mleka w kształcie patyków  (np. 

Kelloggs”a). Płatki przed dekoracją zamocz w czekoladzie, odłóż na papier do pieczenia. 

Odstaw do ostygnięcia. Całość schłodź. 

Do powstałego w torcie wgłębienia włóż mini jajeczka czekoladowe  w cukrowej skorupce.   

Smacznego! 

 

Salceson 

Autor przepisu: Pani Małgorzata Lampa-Słabosz - mama Maksa Słabosza z klasy Ia 
 

 

 5 jaj 

 1 szklanka cukru 

 2,5 szklanki mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 1 łyżeczka cynamonu 

 2 łyżki kakao    3/4 szklanki oleju 

 2 jabłka  (najlepiej szara reneta)  3 twarde gruszki 
 

Jaja utrzyj z cukrem na puszystą masę. Dodaj mąkę, proszek, sodę, cynamon, kakao (stopniowo). 

Dodawaj powoli olej. Wymieszaj. Jabłka i gruszki obierz i pokrój w grubą kostkę, wrzuć do 

ciasta i wymieszaj. Masę przelej do foremek. Starcza ona na dwie podłużne foremki (keksówki). 

Piecz 50 minut w 180 st. C.  

 

Smacznego! 

 

Składniki 
Autor 

przepisu

: i 

Sposób wykonania 



11 
 

Sernik kajmakowy 

Autor przepisu: Beata Kaczmarek - mama Mikołaja Kaczmarka z klasy Ib 

Spód 

 

 140 g ciasteczek kruchych np. degustive bez czekolady 

 80 g orzeszków, mogą być nerkowce lub ziemne 

 50 g masła  1 łyżeczka cukru 

 

Najlepiej w malakserze wszystkie składniki zmiksuj na maksymalnie delikatny piaseczek, 

następnie na wyłożoną papierem blachę do pieczenia wysyp "piasek" i delikatnie ugnieć. Włóż 

do piekarnika na 10 min w temp 180-200 i ma się delikatnie zazłocić:) 

 

Masa 
 

 

 400 g kajmaku (230 g do masy sernika i 170 g zostawiamy na polewę) – ja używam tej z Biedronki 

 170 g cukru   80 g masła  cukier z prawdziwą wanilią kotany  

 5 jaj całych   1 kg sera  1 łyżka mąki pszennej 

Sposób łączenia 

1. Masło połącz z cukrem, cukrem waniliowym, kajmakiem, na gładką masę 

2. Następnie dodaj sera białego i jajko, stopniowo, aż dodasz 1kg  sera i 5 jaj 

3. Na koniec jak masa jest bardziej lekka (zależy od sera, bardzo dobry jest z Biedronki) to dodaj 

jedną łyżkę mąki pszennej. Wszystko dokładnie zmiksuj. 

5. Piecz w  piekarniku 55-65 minut przy 180-190 stopniach. 

6. Studź przy delikatnie otwartych drzwiczkach, żeby nie opadł. 

Polewa 

 

 

 170 g kajmaku  3 łyżki mleka  2 łyżki masła 

 

Wszystko razem podgrzej do połączenia składników. Migdały wcześniej delikatnie zezłoć 

w piekarniku (5-7 minut w 180 stopniach). Na wystudzone ciasto wylewaj polewę, posyp 

migdałami i do lodówki, najlepiej całą noc.            Smacznego!           

 

Składniki 
Autor 

przepisu

: i 

Sposób wykonania 

Składniki 
Autor 

przepisu

: i 

Sposób wykonania 

Składniki 
Autor 

przepis

u: i 
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Ciasto „Raffaello” 

Autor przepisu: Danuta Reguła Bobrowska - mama Slelli Bobrowskiej z klasy Ib 
 

 

 

 80 gr zwykłych herbatników 

 1 opakowanie kremu do karpatki 

 1/2 opakowania zwykłych słonych krakersów 

 1 puszka kajmaku 

 100 gr płatków migdałowych 

 500 ml schłodzonej śmietanki 36 % 

 1 łyżka cukru pudru 

 70 gr wiórków kokosowych 

 

Przygotuj krem do karpatki wg przepisu na opakowaniu.  

Schłodzoną śmietankę wlej do miski, dodaj łyżkę cukru pudru i ubij na sztywno.  

Blachę wyłóż pergaminem, na spodzie ułóż warstwę herbatników, a na nich krem do karpatki. 

Następnie układaj kolejne warstwy: krakersy, kajmak i płatki migdałowe.  

Na wierzchu rozsmaruj ubitą śmietanę i posyp wiórkami kokosowymi.  

Całość wstaw na noc do lodówki.  

 

                                                                                                   Smacznego! 

 

 

 

 

 

Składniki 
Autor 

przepis

u: i 

Sposób wykonania 
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Babka zebra na 2 korytka 

Autor przepisu: Pan Michał Tobiszewski - tata Piotra Tobiszewskiego z klasy Ib 
 

  

  5 jajek 

  2 szklanki cukru 

  1 cukier waniliowy 

  (ubij to razem mikserem na krem) 

 3 łyżeczki proszku do pieczenia 

   3 szklanki mąki 

  1 szklanka oleju 

  1 szklanka ciepłej wody 

  

Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i dodawaj do ubitej masy mieszając, dodaj olej dalej 

mieszając,  na koniec dodaj szklankę ciepłej wody nadal mieszając.   

Po wymieszaniu ciasto  podziel go  na 2 równe części.  Do jednej części dodaj 2 łyżki kakao 

i 1 łyżkę mąki.  Do drugiej części dodaj 3 łyżki mąki. 

Po wymieszaniu ciast (każdej części osobno oczywiście) wlewaj do formy po 3 łyżki na 

przemian (raz białe, raz czarne).  

Piecz około 50 min. w temperaturze 180 stopni. Można też piec i sprawdzać patyczkiem suchość 

ciasta. Na koniec  posyp cukrem pudrem. 

                                                                       

   Smacznego! 

 

 

 

Składniki 
Autor 

przepis

u: i 

Sposób wykonania 
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Czarny sernik 

Autor przepisu: Pani Agata Spirka - mama Oli z klasy Ic 

 

 

 ½ szklanki cukru 

 2 szklanki maki 

 2/3 kostki margaryny 

 2 żółtka 

 1 łyżeczka proszku 

 2 łyżki kakao 

 
 
Zagnieć ciasto i wstaw na około 6 godzin do lodówki. 

Masa serowa 

 
 
 ½ kg twarogu półtłustego 

 2 żółtka 

 ½ szklanki cukru 

 1/3 kostki margaryny 

 1 opakowanie cukru waniliowego 
 

(utrzyj wszystkie produkty, a następnie wymieszaj z 4 ubitymi na sztywno białkami) 

Ciasto 

 

Ciasto zetrzyj (połowę!) na grubej tarce na wysmarowaną tłuszczem blachę (okrągła tortownica). 

Na to włóż masę serową, a na masę zetrzyj drugą połowę ciasta.  

Piecz w temperaturze 180 stopni około godziny. 

Smacznego! 

 

 

Składniki 
Autor 

przepis

u: i 

Sposób wykonania 

Sposób wykonania 

Składniki 
Autor 

przepis

u: i 
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Brzdąc 

Autor przepisu: Pani Małgorzata Huk - mama Michała z klasy Ic 

 
Biszkopt 

 

 7 jajek 

 7 łyżek mąki tortowej 

 7 łyżek cukru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Białka ubij z cukrem, dodaj stopniowo żółtka i ubij aż zgęstnieje. Następnie dodaj mąkę oraz 

proszek do pieczenia, wszystko mieszaj łyżką i przełóż do formy (tortownica lub blacha). 

Piecz w temperaturze 180 stopni, po 20 minutach sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone 

(patyczek musi być suchy). 

Krem 

 

 4 kremówki 

 2 łyżki kakao 

 3 łyżki cukru 

 

Wszystkie składniki zagotuj dzień wcześniej i ostudź w lodówce. Następnego dnia ubij bardzo 

schłodzoną śmietanę na sztywno, dodając 2-3 śmietany fix dr Oetkera, które utrzymują właściwą 

konsystencję bitej śmietany. Ubitą śmietanę nałóż na ciasto. Możesz posypać utartą czekoladą 

i ozdobić wzorkiem przy pomocy widelca. 

Smacznego! 
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Murzynek 

Autor przepisu: Pani Ewa Rychlik - mama Mateusza Rychlika z klasy Ic 
 

przygotowanie:15 min. 

pieczenie:50-60 min.  

 

 ½ kostki masła (lub ½ szklanki oleju)   

 1 szklanka cukru     

 2 łyżki powideł    

 1 szklanka mleka (lub 1 szklanka wody)  

 1 jajko      

 2 szklanki mąki 

 2 łyżki kakao 

 2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 bakalie (wg uznania) 

 

Rozpuszczone i przestudzone masło utrzyj z cukrem i jajkiem. Stopniowo dodawaj pozostałe 

składniki. Wszystko razem wymieszaj i wlej do formy.  

Piecz w temp. 160 0C (termoobieg) ok 50-60 min. (krócej w tortownicy, dłużej w formie na 

babkę, gdy ciasto jest wysokie). 

W wersji bezmlecznej wykonanie zajmuje mniej czasu, gdyż nie trzeba nic podgrzewać, 

a jedynie wymieszać wszystkie składniki. Możesz zastosować mąkę pszenną, orkiszową, białą 

lub pełnoziarnistą, również żytnią. 

 

Smacznego! 
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Ciasto marchewkowe  

Autor przepisu: Pani Marta Klichowska - mama Mateusza Fiałkowskiego z klasy Id  
 

 

 400 g obranej marchwi 

 1 jabłko (ok. 150g) 

 300 g mąki razowej pełnoziarnistej  

 100 g cukru  

 100 g orzechów włoskich 

 15 g przyprawy korzennej 

 20 g sody oczyszczonej 

 4 jajka 

 170 g oleju 

 150 g maślanki 

 garść rodzynek (opcjonalnie żurawiny) 

 

Marchew zetrzyj na tarce o małych oczkach. Jabłko obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. 

Orzechy posiekaj. W misce umieść wszystkie suche składniki i wymieszaj. W wysokim 

naczyniu umieść olej, jajka i maślankę i wymieszaj widelcem. Połącz zawartość obu naczyń, 

dodaj startą marchew i jabłko i wymieszaj wszystko drewnianą łyżką do połączenia składników. 

Piekarnik nagrzej do 170 stopni. Tortownicę o średnicy ok. 24 -25 cm lub kwadratową blaszkę 

wyłóż papierem do pieczenia. Wylej ciasto, wyrównaj powierzchnię i wstaw do piekarnika 

nagrzanego do 170 stopni i piecz około 50-60 minut. Po upieczeniu ciasto wystudź. 

 

Smacznego! 
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Keks angielski babci Małgosi 

Autor przepisu: Pani Gabriela Małecka - babcia Mai Popielas z klasy IIa 
 

 

 30 dag mąki tortowej (ok. 3 szklanki)  

 1 kostka masła   

 laska wanilii lub jeden cukier waniliowy 

 20 dag cukru pudru (ok. 1 szklanki) 

 0,5 proszku do pieczenia  2 łyżki kwaśnej śmietany     5 jaj 

 od 30 - 40 dag bakalii np. skórka pomarańczowa, śliwki suszone, orzechy, rodzynki 

 

Rozdrobnij bakalie i zalej 3 łyżkami  rumu. Bakalie przygotuj wcześniej, żeby przeszły rumem. 

Utrzyj masło z cukrem dodając na przemian jajka i mąkę do wyczerpania. Na koniec zmieszaj 

bakalie z ciastem. Piecz w piekarniku  50 minut w 180 stopniach. 

Smacznego! 

 

Ciasteczka z zadaniem 

Autor przepisu: Pani Monika Popielas - mama Mai Popielas z klasy IIa 

                           

                                     

 gotowe ciasto francuskie 

 jedno jajko 

 karteczki z wymyślonymi zadaniami 

 

Kup gotowe ciasto francuskie. Pokrój ciasto na małe kwadraty, w środku umieść karteczki 

z wielkanocnymi zadaniami. Przed włożeniem do piekarnika posmaruj ciasteczka roztrzepanym 

jajkiem, aby ładniej się błyszczały. Zaklej brzegi. Piecz ciasteczka przez 15 minut w piekarniku. 

                                                                                                                                       Smacznego! 
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Ciasto czekoladowe 

Autor przepisu: Pani Monika Popielas -  mama Mai Popielas z klasy IIa 

 

 4 jajka 

 3 szklanki mąki pszennej 

 2 szklanki cukru 

 2 łyżeczki aromatu waniliowego 

 3 łyżeczki proszku do pieczenia   2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 3/4 szklanki kakao w proszku    200 g masła 

 1 szklanka jogurtu naturalnego   szczypta soli 

Polewa 

 2 gorzkie czekolady     200 ml śmietanki 30% 

 4 łyżeczki syropu malinowego   250 dag malin 

Przygotuj tortownicę o średnicy 27 cm, dno wyłóż papierem do pieczenia. Ustaw temperaturę 

w piekarniku na 160
0 

C. Połącz ze sobą wszystkie składniki na ciasto. Jeśli masło jest miękkie, 

dodaj je od razu do ciasta, jeśli zimne, to rozpuść je w rondelku (pamiętaj, że nie może być zbyt 

gorące). Całość miksuj około 2 minut, aż masa będzie gładka. Przelej masę do tortownicy i piecz 

około 1 godziny 40 minut w temperaturze 170'C z włączonym termoobiegiem. Dziesięć minut 

przed końcem pieczenia sprawdź drewnianym patyczkiem, czy ciasto jest suche w środku. 

Przygotuj polewę. Zagotuj śmietankę. Przelej ją do miseczki i dodaj połamaną na kawałeczki 

czekoladę. Po upływie 5 minut zacznij mieszać polewę, aż składniki się połączą. Na koniec 

dodaj syrop malinowy. Wyciągnij upieczone ciasto z piekarnika, pozostaw do wystygnięcia. 

Okrój boki dookoła i wyciągnij z tortownicy. Polej ciasto polewą. Po wystygnięciu polewy 

udekoruj ciasto malinami. 

 

Smacznego! 
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Szarlotka Malara 

Autor przepisu: Pan Tomasz Malarecki - tata Ksawerego Malareckiego z klasy IIc 

 

 2 jajka 

 1,5 szklanki mąki 

 ¾ szklanki cukru 

 małe opakowanie cukru wanilinowego 

 0,5 szklanki oleju 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 10 dużych jabłek 

 3 łyżeczki mielonego cynamonu  

 cukier puder 

 

Ucieraj jajka z cukrem oraz cukrem wanilinowym. Wlej olej. Przesianą mąkę oraz proszek do 

pieczenia wymieszaj z masą jajeczną. Zagnieć ciasto dodając  tak dużo mąki, aby ciasto nie 

kleiło się do rąk. Ciasto włóż do lodówki na godzinę. 

Jabłka obierz i pokrój na kawałki o wymiarach około 1cm. Smaż krótko- tak, aby pozostały 

widoczne kawałki jabłek. Dodaj cukier i cynamon. Jeśli jabłka są zbyt luźne, dodaj 2-3 łyżki 

bułki tartej. 

Okrągłą blachę posmaruj masłem i wysyp bułką tartą. 2/3 ciasta ułóż na spodzie blachy, bardzo 

cienką warstwę na boki. Na ciasto połóż jabłka i dodatkowo posyp cynamonem. Pozostałą część 

ciasta wałkuj, potnij na paski około 1 cm i ułóż na wierzch jabłek tworząc charakterystyczną 

kratkę. Piecz około 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Po ostygnięciu posyp 

cukrem pudrem i ozdób np. truskawkami.       Smacznego!  
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 „Rajska Fantazja” - ciasto ananasowo-kokosowe 

Autor przepisu: Pani Joanna Krawiec-Słabolepszy - mama Julii Żuromskiej z klasy IIc 

 

 4 jajka 

 ¾ szklanki cukru 

 1 szklanka mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Krem 

 1 puszka ananasów    1 duży budyń śmietankowy 

 1 łyżeczka mąki    1 łyżeczka cukru 

 1 kostka masła    4 żółtka 

Wiórki 

 20 dag wiórków kokosowych 

 4 białka  1 szklanka cukru 

 

Spód 

Białka ubij z cukrem na sztywno, lekko mieszając dodaj żółtka i mąkę wymieszaną z proszkiem. 

Piecz około 35 minut. Kiedy ostygnie nasącz 0,5 szklanki wody z cukrem i sokiem z cytryny. 

Krem 

Z puszki ananasów odsącz 1 szklankę soku i ugotuj na nim budyń dodając do niego mąkę  

i cukier. Po wystygnięciu zmiksuj z margaryną i żółtkami, dodaj pokrojone ananasy. 

Wiórki: białka ubij na sztywną pianę z cukrem, dodaj wiórki i upiecz na folii aluminiowej.  

Biszkopt nasącz, wyłóż krem i wiórki. Ciasto najlepsze jest następnego dnia. 

Smacznego! 
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Sernik na zimno - bananowy z dodatkiem cytryny 

Autor przepisu: Pani Beata Jankowska - mama Dominiki Jankowskiej z klasy IIc 

 

Masa serowa 

 300 g twarogu półtłustego lub tłustego  

(zmielonego przynajmniej dwukrotnie) 

 400 g bananów (3 - 4 sztuki), waga po obraniu 

 60 g cukru pudru 

 12 g żelatyny w proszku (3 łyżeczki) lub 3 listki żelatyny  sok z połowy cytryny  

 40 ml wody                dodatkowo 3 banany - do środka i dekoracji 

 1 galaretka cytrynowa rozpuszczona w 250 ml gorącej wody (o połowę mniej niż zaleca instrukcja na 

opakowaniu) i wystudzona 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

 

Żelatynę zalej wodą, odstaw na 10 minut do napęcznienia. Postawi na palniku i podgrzej, 

mieszając, do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub podgrzej w mikrofali. Nie doprowadź 

do wrzenia (żelatyna straci swoje właściwości żelujące). Zdejmij z palnika, pozostaw do 

przestudzenia. 

W misie miksera umieść twaróg i cukier puder i zmiksuj do gładkości. W osobnym naczyniu 

umieść banany i sok z cytryny, zmiksuj blenderem na gładkie puree. Bananowe puree dodaj do 

twarogu i zmiksuj do całkowitego połączenia się składników. Dodaj lekko tylko ciepłą żelatynę 

i dokładnie zmiksuj do połączenia (do żelatyny najlepiej wcześniej dodaj 1 - 2 łyżki masy 

serowej i tak przygotowaną połącz z resztą). 

Tortownicę o średnicy 20 cm wyłóż papierem do pieczenia (samo dno). Do formy przełóż masę 

serową. Obierz 2 banany i włóż w masę serową (będą widoczne w przekroju serniczka). 

Wyrównaj, włóż do lodówki do stężenia. Po stężeniu pozostały banan pokrój w cienkie plasterki, 

wyłóż na górę sernika. Zalej całkowicie wystudzoną galaretką. Odłóż do lodówki do stężenia. 

Smacznego! 
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Ciasto marchewkowe 

Autor przepisu: Pani Dorota Serafińska - mama Magdaleny Serafińskiej z klasy IIIa  

 

 4 jajka 

 250 g drobnego cukru 

 180 g masła, stopionego i ostudzonego 

 300 g mąki pszennej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 ½ łyżeczki sody 

 2 łyżeczki cynamonu 

 2 łyżeczki przyprawy do piernika 

 400 g marchwi obranej i startej na tarce 

 1 tabliczka (100 g) mlecznej czekolady, posiekana na małe kawałki 

 

Utrzyj jajka z cukrem, następnie dodaj stopione masło i wymieszaj. Mąkę, proszek, sodę, 

przyprawę do piernika i cynamon wymieszaj w misce, a następnie połącz z jajkami. Na końcu 

dodaj tartą marchew i posiekaną czekoladę. Wymieszaj łyżką. 

Keksówkę (24 cm) nasmaruj masłem i wysyp bułkę tartą. Przelej ciasto do formy i wstaw do 

nagrzanego do 180 C piekarnika na 50-60 minut.  

Pozostaw w formie na około 15 minut, następnie przełóż na kratkę kuchenną do całkowitego 

ostygnięcia. 

Smacznego! 
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 Sernik 

Autor przepisu: Pani Monika Adamowicz - mama Weroniki Szczygielskiej z klasy IIIb 

 

  4 szklanki mąki 

  1 szklanka cukru 

  2 żółtka 

  2 łyżeczki proszku do pieczenia 

  1 kostka margaryny  2 łyżki kakao 

 Ugnieć ciasto kruche. 

 Ser 

 1 kg sera w wiaderku 2 budynie śmietankowe lub waniliowe         0,5 kostki margaryny roztopić  

 4 jaja   1 szklanka cukru       1 cukier waniliowy 

 

Na spód połową ciasta wylep  prostokątną, wcześniej wysmarowaną margaryną i oprószoną  

mąką blachę. Wlej na ciasto ser, a na wierzch rozkrusz drugą część ciasta. Piecz ok.40min 

w temp.200-220 stopni.         

Smacznego! 

 

 Muffinki                          

 Autor przepisu: Pani Mirona Dura - mama Franka Dury z klasy IIIb 

 

 

 1 i 3/4 szklanka mąki 

 3/4 szklanka cukru  

 2 łyżeczki proszku do pieczenia    1/4 łyżeczki sody 

 1 jajko (roztrzepane)        1 i 1/4 szklanka mleka   1/2 szklanki oleju   1/2 szklanki kakao 

 W jednej misce wymieszaj składniki suche, w drugiej misce składniki mokre.  Do suchych 

powoli dodaj mokre i powoli połącz je trzepaczką. Piecz 20 min w 180 stopniach. 

Smacznego! 
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Szarlotka 

Autor przepisu: Pani Joanna Sajnaj - mama Oli Sajnaj z klasy IIIb 

Czas wykonania: 1 godz. 40 min. 

 

 

Ciasto: 

 35 dag mąki 

 1 jajko 

 1 żółtko 

 20 dag masła     10 dag cukru pudru 

 skórka otarta z 1/2 cytryny    szczypta proszku do pieczenia 

Nałożenie: 

 1 kg kwaskowych jabłek 

 5 dag rodzynek  

 5-10 dag cukru 

Z podanych składników zagnieć kruche ciasto. Uformuj kulę i wstaw ciasto na 1/2 godz. do 

lodówki. Jabłka umyj, obierz, pokrój na plasterki, wymieszaj z cukrem i rodzynkami. 

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. Wyłóż papierem do pieczenia tortownicę o średnicy 26 cm.  

2/3 ciasta rozwałkuj na oprószonej mąką stolnicy, wyłóż nim dno tortownicy i uformuj rant. Na 

ciasto nałóż jabłka. Resztę ciasta rozwałkuj w kształcie koła wielkości tortownicy. Przykryj nim 

jabłka, brzegi dokładnie zalep, wierzch ponakłuwaj. Ciasto wstaw do piekarnika i piecz 45-

50min. Przygotuj lukier. Do cukru pudru dodawaj po trochu rum i ucieraj tak długo, aż masa 

stanie się zupełnie gładka i błyszcząca. Upieczoną szarlotkę posmaruj lukrem i posyp 

zrumienionymi płatkami migdałowymi. 

Uwaga! Szarlotka jest szczególnie pyszna jeszcze ciepła z gałką lodów waniliowych i bitą 

śmietaną. 

 

Smacznego! 
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 15 dag cukru pudru 

 1 łyżeczka rumu 

 płatki migdałowe 
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Sernik 

Autor przepisu: Pani Monika Kubiak - mama Wiktorii Marciniak z klasy IIIc 

 

 5 serków homogenizowanych, 

 2 paczki ciastek petit beurre 

 budyń waniliowy 

 margaryna  

 śmietana30%- 250 ml   pól szklanki cukru  5 białek 

 

Rozpuść  margarynę, dodaj do niej wszystkie serki homogenizowane, budyń i pół szklanki cukru 

i śmietanę. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Białka ubij na sztywną  pianę i delikatnie 

mieszając dodaj je do masy. Blachę  wysmaruj masłem i na jej spód ułóż  ciastka  petit beurre,  

a następnie wylej masę. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni  C,  wstaw  blachę z ciastem i piecz ok. 

1 godziny.                 Smacznego! 

 

Mazurki na waflu 

Autor przepisu: Pani Aniela Kramarek  - babcia Marianny Król z klasy IVb 

 

 7- 8 żółtek      

 0,5 kg cukru pudru  0,5 kg mąki pszennej    

 0,5 kg margaryny  0,5 paczki proszku do pieczenia   

                                                     40 wafli okrągłych 

Rozetrzyj margarynę, dodaj żółtka, cukier, proszek do pieczenia, następnie wsyp mąkę i ucieraj 

wszystko razem w misce. Ciasto nałóż na wafel i posmaruj białkiem. Następnie ciasto ładnie 

ozdób, np. posypką, czekoladą, rodzynkami itp. Gotowy mazurek włóż do piekarnika na 

150/200 ̊C. Piecz aż do zrumienienia na lekko złoty kolor. 

Smacznego! 

 

Sposób wykonania 
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Szarlotka 

Autor przepisu: Pani Anna Reichelt - babcia Joasi Ratajczak z klasy IVa 
 

 

 0,5 kg mąki pszennej  

 1 kostka margaryny Palmy 

 4 żółtka   20 dag cukru 

 1 łyżka śmietany  2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 kg obranych jabłek (lub duży słoik musu jabłkowego) tarta bułka                   cynamon 

 

Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj zimną margarynę i posiekaj nożem. Dodaj żółtka 

wymieszane z cukrem i śmietaną. Szybko wyrób ciasto i podziel na dwie części.  

Na natłuszczoną blachę wyłóż jedną część ciasta, lekko posyp tartą bułką. Poukładaj pokrojone 

jabłka (lub wyłóż mus jabłkowy), posyp cynamonem. Przykryj drugą warstwą rozwałkowanego 

ciasta, ponakłuwaj widelcem. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, najlepiej 

z termoobiegiem, około 30-40 minut. Upieczone ciasto posyp cukrem pudrem. 

Smacznego! 

 

Łatwy placek drożdżowy 

Autor przepisu: Pani Katarzyna Sidor - mama Maksymiliana Sidora z klasy IVb 
 
 
 10 dkg drożdży 

 1 szklanka cukru 

 1 cukier wanilinowy 

 4 całe jajka 

 ¾ szklanki ciepłego mleka  1 szklanka oleju  4 szklanki mąki              szczypta soli 

Drożdże pokrusz na spód miski, następnie dokładaj wszystkie składniki wg podanej wyżej 

kolejności. Odstaw. Po 2 godzinach wyrób dobrze ciasto i wylej na blachę, dodaj owoce 

i kruszonkę. Włóż do zimnego piekarnika. Piecz 30-40 minut.  

Smacznego! 
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Sernik Babci Irenki 

Autor przepisu: Pani Paulina Frąckowiak  - mama Nikodema Frąckowiaka z klasy IVa 
 

 

Kruche ciasto 

 0,5 kostki margaryny  

 ¾ szklanki cukru 

 2 żółtka 

 2 łyżki kakao 

 2 szklanki mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 aromat waniliowy 

Masa serowa 

 3 jaja 

 0,5 szklanki cukru 

 3 serki homogenizowane 

 0,5 kostki rozpuszczonego masła 

 0,5 paczki budyniu waniliowego  

 3 cukry waniliowe 

 

Spód: z podanych składników wyrób ciasto, podziel na dwie części i włóż obie do lodówki na 

pół godziny.  

Połącz ze sobą, najlepiej za pomocą miksera, wszystkie składniki masy serowej.   

Tortownicę wysmaruj tłuszczem, wyłóż na nią jedną część ciasta, na to nałóż masę serową. Na 

wierzch pokrusz drugą część ciasta. 

Piecz około godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Po upieczeniu przestudź, można 

polukrować lub posypać cukrem pudrem.  

 

Smacznego! 
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Karmelowiec 

Autor przepisu: Pani Beata Kaczkowska - mama Aleksandry Kaczkowskiej z klasy IVb 
 

Ciasto 

 

 3 szklanki mąki pszennej 

 4 żółtka 

 1 szklanka cukru  

 1 kostka masła 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Wymieszaj wszystkie składniki i wyrób ciasto. Podziel  na dwie równe części. Rozłóż  rękoma 

na dwie  blachy wyłożone folią aluminiową. Piecz 20 min. w 180 C, po upieczeniu wyłóż 

z blach i ostrożnie zdejmij folię. Nie połam! 

Krem 

 

 1 litr kremówki (może być 750 ml) 

 3 łyżki żelatyny + 1/3 szklanki wody 

 3 łyżki cukru pudru 

 1 cukier wanilinowy 

 1 opakowanie fix do ubijania śmietany 

 1 puszka podgrzanej masy kajmakowej (krówka Gostyń) 

 

Krem 

Kremówkę ubij, dodaj przestudzoną żelatynę (rozrobioną w 1/3 szklanki gorącej wody), dodaj 

3 łyżki cukru pudru, 1 cukier wanilinowy i 1fix. 

Karmelowiec 

Ubitą śmietanę nałóż na pierwszą część upieczonego ciasta, na to nałóż drugą część ciasta.  

Na wierzch wylej lekko podgrzaną masę kajmakową. Pozostaw do następnego dnia.  

Smacznego! 
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Babka łaciata 

Autor przepisu: Pani Lidia Grzeszkowiak - mama Anny Grzeszkowiak z klasy IVc 
 

  

 4 szklanki mąki 

 2 szklanki cukru  

 25 dag masła 

 4 jaja 

 1 mała szklanka mleka 

 3 łyżki kakao    1 paczka cukru waniliowego 

 1 paczka proszku do pieczenia  cukier puder (do posypania) 

Masło ucieraj do białości razem z cukrem dodaj żółtka, cukier waniliowy ucieraj na gładką 

masę. Dodaj mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia oraz mleko. Kiedy ciasto będzie gładkie 

dodaj pianę z białek i delikatnie wymieszaj. Rozdziel ciasto na dwie równe części. Do jednej 

części dodaj kakao i dokładnie wymieszaj. Nakładaj ciasto na wysmarowaną formę na przemian 

trochę białego, trochę ciemnego. Piecz około 1,5 godz. w temp. 150-180
0
 C. 

Smacznego! 

 

„Spotted cake” 

 
 4 glasses of flour   2 glasses of sugar  250 gram of butter   

 4 eggs1 small glass of milk  3 tablespoons of cocoa  1 packet of baking powder 

     castor sugar 

 

Mix butter with sugar until it is white, add vanilla sugar and mix again. Add flour mixed with 

baking powder and milk. When the dough is smooth, add previously whipped whites and mix 

gently. Divide the dough into two equal parts. Add cocoa to one of them and stir thoroughly. 

Put some white dough, then the dark one into the mould and repeat until the dough is finished. 

Bake in the oven for 1,5 hour (temperature 150-180 degrees). 

Bon appetit! 
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Cappuccino 

Autor przepisu: Pani Katarzyna Kosecka - mama Jakuba Koseckiego z klasy IVc 
 

 

 6 jajek 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mąki pszennej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia     

 2,5 łyżki kakao 

 

 

Przygotuj prostokątną foremkę 21x25 cm (zmierzone dno foremki) lub trochę większą 25x36 cm 

(wtedy biszkopt będzie niższy) i wyłóż papierem do pieczenia. Żółtka oddziel od białek. Białka 

ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodaj stopniowo cukier, cały czas ubijając mikserem. 

Dodaj  żółtka i dalej ubijaj. Następnie dodaj mąkę, proszek do pieczenia i kakao. Delikatnie 

wymieszaj (można przez chwilę zmiksować na najmniejszych obrotach). Ciasto przelej do 

przygotowanej foremki.  

Piecz w nagrzanym piekarniku do 175 stopni przez 25 minut (do 30 minut).  

Biszkopt wyjmij z piekarnika, odwróć formę do góry dnem i lekko wyrzuć biszkopt (po to aby 

nie opadł), zdejmij szybko foremkę i ponownie odwróć biszkopt, pozostaw do wystygnięcia. Do 

litra zagotowanego mleka wsyp dużą paczkę kawy cappuccino, ostudź, dodaj 6  śnieżek (bita 

śmietana) mikserem ubij do sztywnej piany. Podgrzej szklankę mleka aby była gorąca, dodaj 

paczkę  żelatyny rozmieszaj i dodaj do ubitej śmietany. Wymieszaj dokładnie mikserem. Wyłóż 

na biszkopt  i wsadź do stężenia do lodówki. Można udekorować startą gorzką czekoladą. 

Smacznego! 
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Cappuccino 

 

 

 6 eggs       

 1 glass of sugar     

 1 glass of flour       

 1 spoon of baking powder          

 2,5 spoon of cocoa 

 

 

Prepare a rectangle mould (21cmx25cm) or a little bigger one (25cmx36cm) and wrap it with 

a baking paper. 

Separate egg whites from yolks. Whip whites with a pinch of salt. Then gradually add sugar, 

don’t stop whipping with the mixer. Add yolks and whip for another moment. Then add flour, 

baking powder and cocoa. Mix all the ingredient gently. Pour the mass into the mould.  

Bake it the pre-heated oven (temperature 175 degrees for 25 minutes).  

Take the sponge out of the oven. Let the sponge cool down. Dissolve one packet of cappuccino 

coffee into 1 litre of milk and add 6 “Śnieżka” (the powder to make whipped cream stiff) and 

mix it all together. Boil one glass of milk and add one packet of gelatine, stir it. Cool it and when 

cool mix with the whipped cream. Put it on the sponge. 

 

Bon appetit! 
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Porzeczkowiec 

Autor przepisu: Pani Marzena Marcinkowska - mama Jakuba Marcinkowskiego z klasy IVc 

 

 

 ¾ szklanki oliwy 

 pół szklanki wody 

 1 szklanka cukru 

 5 łyżek kakao (płaskich) 

 

Wszystkie składniki umieść w garnuszku. Zagotuj, do rozpuszczenia się cukru, zdejmij z palnika 

i całkowicie wystudź. 

Po wystudzeniu 

 

 5 jajek, białka i żółtka oddzielnie    pół szklanki drobnego cukru do wypieków 

 1,5 szklanki mąki pszennej     1 łyżeczka proszku do pieczenia  

        1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.  

Mąkę, proszek, sodę – przesiej i odłóż. Białka umieść w misie miksera. Ubij na sztywną pianę, 

pod koniec ubijania dodaj stopniowo cukier, łyżka po łyżce, dalej ubijając. Dodaj wszystkie 

żółtka i ubij do otrzymania kremowej pianki. Wlej całą wystudzoną mieszankę i dokładnie 

wymieszaj szpatułką lub na wolnych obrotach miksera, do połączenia. Dodaj przesiane suche 

składniki i delikatnie wymieszaj szpatułką.  

Formę o wymiarach 25 cm x 35 cm wyłóż papierem do pieczenia, samo dno. Boków niczym nie 

smaruj. Przelej do formy ciasto, wyrównaj. 

Piecz w temperaturze 180
0 

C przez 40-45 minut do tzw. suchego patyka. Wystudź w uchylonym 

piekarniku. Po wystudzeniu ciasto wyjmij z formy, przekrój ostrym nożem na 2 blaty kakaowe. 

Sposób wykonania 
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Krem z serka kremowego 

 

 250 g masła   500 g serka śmietankowego  6 łyżek cukru pudru 

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Masło utrzeć z cukrem w misie 

miksera do otrzymania gładkiego, puszystego i jasnego kremu. Dodawać serek, porcjami, cały 

czas miksując. 

 1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki 

Ciasto po przekrojeniu posmarować kremem, położyć górę i wierzch ciasta posmarować 

dżemem porzeczkowym i utrzeć na tarce gorzką czekoladę. Po słodzeniu ciasto pokroić 

w kwadraty i podawać. Przechowywać w lodówce.     Smacznego! 

 

Kruche ciasteczka wielkanocne 

Autor przepisu: Pani Monika Szymańska - wychowawczyni klasy IVa 
 
 
 60 dag mąki pszennej 

 40 dag margaryny Kasi 

 20 dag cukru pudru 

 2 jaja 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia  1 opakowanie cukru waniliowego 

 

Wymieszaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, cukrem pudrem  i cukrem waniliowym. 

Dodaj Kasię i posiekaj nożem. Wbij jaja i zgnieć ciasto. Zawiń w folię spożywczą i włóż do 

lodówki na godzinę. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość około 3-4 mm, foremkami 

wycinaj ciastka i układaj na, wyłożonej papierem do pieczenia, blasze. Piecz około 8-10 minut 

w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, najlepiej z termoobiegiem. Po upieczeniu wystudzone 

ciastka można polukrować lub posypać cukrem pudrem.     Smacznego! 
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Ciasto czekoladowe 

Autor przepisu: Pani Agnieszka Wichtowska - mama Julii Wichtowskiej z klasy Va 

 
 

 125g masła 

 250g gorzkiej czekolady 

 6 jajek 

 250g cukru  60g mąki 

 

Masło roztop razem z gorzką czekoladą i zostaw do ostudzenia. W międzyczasie, oddziel żółtka 

od białek i utrzyj je razem z cukrem. Białka ubij na sztywno. Masę z żółtek dodaj po łyżce do 

czekolady z masłem i dokładnie połącz. Następnie dodaj mąkę, potem białka i delikatnie 

wymieszaj. Gotową masę przelej do tortownicy (23 cm) lub do pojedynczych foremek na 

babeczki. Piecz w 165 stopniach przez 45 minut.     Smacznego! 

 

Muffinki 

Autor przepisu: Pani Agnieszka Wichtowska - mama Julii Wichtowskiej z klasy Va 

 

 400 g mąki 

 100 g cukru 

 1 cukier waniliowy 

 2 jajka     

 250 ml mleka  120 ml oleju   1 łyżka proszku do pieczenia 

 

Połącz mąkę, cukier, cukier waniliowy oraz proszek do pieczenia. Jajka, mleko oraz olej 

podobnie. Do suchych składników wlej masę i wymieszaj, pozostaw powstałe podczas mieszania 

grudki. Powstałą masę wlej do papierowych papilotek. Piecz w temp. 180 stopni ok 25 minut. 

 Smacznego! 
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Szarlotka sypana 

Autor przepisu: Pani Agnieszka Wichtowska - mama Julii Wichtowskiej z klasy Va 

                                                                                          

               

 1 szklanka mąki pszennej 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka kaszy manny 

 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1,5 kg jabłek kwaśnych 

 3/4 kostki masła 

  

Mąkę, cukier, kaszę i proszek wymieszaj. Podziel na 3 części. Jabłka obierz, wydrąż gniazda 

nasienne, zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Tortownicę o średnicy 23 cm wyłóż papierem do 

pieczenia, boki wysmaruj masłem. Na dno formy wysyp  jedną część suchych składników, na nie 

rozłóż połowę jabłek. Następnie wysyp drugą część suchych składników, rozłóż równomiernie 

resztę jabłek. Na wierzch wysyp ostatnią porcję suchych składników. Masło zetrzyj na tarce 

o dużych oczkach i równomiernie rozłóż na wierzch ciasta. Piecz w temperaturze 180 stopni 

przez około 60 minut.  

Smacznego! 
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Polewa 

 1/2 kostki margaryny 

 1 niepełna szklanka cukru 

 3 łyżki wody 

 3 łyżki mleka 

 2 łyżki kakao 

 aromat migdałowy (5 ml) 

 płatki migdałowe do dekoracji 

 

Babka z serkiem mascarpone 

w polewie czekoladowo – migdałowej 

Autor przepisu: Pani Monika Wolińska - mama Alicji Wolińskiej z klasy Vb 

 

 

Ciasto 

 20 dag margaryny 

 10 dag serka mascarpone 

 1 niepełna szklanka cukru (20 dag) 

 2 łyżeczki cukru wanilinowego  szczypta soli     

 5 jajek     aromat migdałowy (5 ml)    

 3 szklanki mąki    2 łyżeczki proszku do pieczenia   

 5 dag płatków migdałowych  50 ml mleka (około 1 cm w szklance) 

Ciasto ciemne 

 25 ml mleka (około 0,5 cm w szklance) 

 5 dag cukru 

 2 łyżeczki kakao 

 

 

Miękką margarynę utrzyj z serkiem mascarpone, dodaj cukier, cukier wanilinowy, szczyptę soli 

i dalej ucieraj. Do masy stopniowo dodawaj jajka oraz aromat migdałowy. Następnie na 

przemian mleko i mąkę wymieszaną z płatkami migdałowymi oraz z proszkiem do pieczenia. 

Ciasto dokładnie wymieszaj lub zmiksuj. Podziel na dwie części (2/3 masa jasna, 1/3 na masę 

ciemną). 

Foremkę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż 2/3 masy białej. Do pozostałej masy dodaj 

kakao, cukier i mleko, wymieszaj i wyłóż na ciasto jasne. Obie warstwy rozmieszaj widelcem, 

aby powstał wzorek marmurkowy. Ciasto piecz 1 godzinę w temperaturze 175 stopni C. 

Przestudź i polej polewą. Zamiast polewy można babkę oprószyć przesianym przez siteczko 

cukrem pudrem. Margarynę rozpuść w garnku na małym ogniu, dodaj cukier, wodę oraz mleko. 

Wszystko razem podgrzewaj, aż cukier rozpuści się i masa uzyska jednolitą konsystencję. 

Przestudź, dodaj aromat migdałowy, wymieszaj. Polej babkę i udekoruj płatkami migdałowymi.  

Smacznego! 
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Murzynek klasyczny  

Autor przepisu: Magdalena Słocińska - mama Wandy Berkowskiej z klasy Vb 
 
 

Faza I 

 200 gramów margaryny 

 ½ szklanki wody 

 1 szklanka cukru 

 1 opakowanie cukru wanilinowego 

 4 łyżki kakao 

Faza II 

 4 jajka 

 2 szklanki mąki 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 Można dodać łyżeczkę przyprawy do piernika 

 ½ słoika dżemu z czarnej porzeczki lub aronii albo garść posiekanych rodzynek 

 

Faza I 

Do garnka wlej ½ szklanki wody, dodaj kostkę margaryny, szklankę cukru, cukier wanilinowy 

i 4 łyżki kakao. Podgrzewaj, ciągle mieszając doprowadź do wrzenia, aż będzie wyglądać jak 

lawa wulkanu. Wtedy odstaw i przestudź. Można przyspieszyć studzenie wstawiając naczynie 

z masą do zlewozmywaka z zimną wodą. Następnie wysmaruj okrągłą tortownicę margaryną 

i wyłóż boki oraz spód pergaminem. 

Faza II 

Kiedy masa ostygnie, dodaj do niej 4 całe jajka, 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, garść rodzynek lub ½ słoika dżemu, łyżeczkę lub mniej przyprawy do piernika. 

Wymieszaj wszystko drewnianą gałką i wlej do tortownicy. Rozgrzej piekarnik do temperatury 

180
0
 C (bez termoobiegu) i włóż ciasto. Piecz około 1 godziny i 15 minut. Wyjmij i poczekaj aż 

ostygnie, następnie posyp cukrem pudrem.               Smacznego! 
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Ciasto orzechowe 

Autor przepisu: Pani Monika Jąder - mama Wiktora Whartona z klasy Vc 

  

 

 3 szklanki mąki            2 jaja 

 ¾ szklanki cukru        2 łyżki miodu     

 1 łyżka sody 

 1 cukier waniliowy    

 1 kostka margaryny Kasi 

 

Z podanych składników wyrób ciasto. Podziel je na 2 równe części, na jedną z nich nałóż masę 

orzechową i wstaw do piekarnika. Piecz w temp. 180 stopni przez ok. 20min. Drugą część upiecz 

samą bez masy.  

Masa orzechowa 

 30 dkg orzechów włoskich  

Podsmaż orzechy na wolnym ogniu z 2 łyżkami cukru i 2 łyżkami miodu (nałóż je od razu prosto 

z patelni na jedną cześć ciasta i upiecz). 

Masa budyniowa 

 0,5 litra mleka (lepiej wlać trochę mniej)     cukier wanilinowy     0,5 szklanki cukru 

Wszystko to zagotuj na wolnym ogniu. Gdy się zacznie gotować, to wlej do tego rozmieszane  

w oddzielnym naczyniu: 

 ¾ szklanki zimnego mleka + łyżka czubata maki ziemniaczanej albo budyniu waniliowego + 2 łyżki 

mąki pszennej.   

Całość zagotuj - powinno zgęstnieć. Zdejmij z kuchenki i dodaj ½ kostki masła. Wlej tę masę 

budyniową na upieczoną część ciasta (tę bez masy orzechowej) i przykryj ciastem z masą 

orzechową. Ciasto przykryj folią, żeby „przeparowało” i podawaj dopiero następnego dnia. 

Smacznego! 
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Nut cake 

Cake 

 

  

 3 glasses of flour 

 2 eggs 

 3/4 glasses of sugar 

 2 spoonfuls of honey 

 1 spoonful of soda 

 1 vanilla sugar 

 250 grams of butter 

 

 

Knead everything together, divide into 2 parts, put nut mass on one of them and put to the oven. 

Bake in temperature of 180 degrees for about 20 minutes. Bake the second part itself, without the 

mass. 

 

Nutmass 

Fry 30 dag of  walnuts on the slow fire with 2 spoonfuls of sugar and 2 spoonfuls of honey (put 

the mass at once straight from the frying pan on one part of the cake and bake) 

Blancmange Mass 

 0.5 litre of milk (better to pour a bit less) 

 vanilla sugar 

 0.5 glass of the sugar 

Boil everything on the slow fire. When it starts cooking, pour into it 3 / 4 glass of cold milk + 

heaped spoonful of the starch, vanilla blancmange + 2 spoonfuls of wheat flour (mixed 

together previously). Boil the whole mass (should thicken) and remove from the cooker. 

Then, add 125grams of butter. Put this blancmange mass onto the baked part of the cake (the 

one without nut mass) and cover with the other cake. Cover the cake with the foil only when 

it finishes evaporating and put to the fridge.  

Bon appetit! 

 

How to prepare 
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Sernik 

Autor przepisu: Pani Agnieszka Nowak - mama Adriana Nowaka z klasy Vc 

 

 1,5 kg sera śmietankowego 

 1,5 kostki margaryny Kasi 

 2,5 szklanki cukru 

 8 jajek 

 1 budyń śmietankowy 

 3 paczki ciastek petit beurre 

 

Oddziel żółtka od białek, do żółtek dodaj cukier i margarynę, ucieraj mikserem do otrzymania 

jednolitej masy. Otrzymaną masę dodawaj stopniowo do sera, cały czas miksując. Następnie 

dodaj ubite na sztywno białka i na samym końcu budyń. 

Na spód blachy wyłóż ciastka i wylej otrzymaną masę serową. Piecz ok. 1 godz. 15 min.  

W temp. 150 stopni z termoobiegiem lub 180 stopni bez termoobiegu.  

Smacznego! 

 

Cheesecake 

  1,5 kg of creamy cheese  

 1,5 Kasia Margarine 

 2,5 glasses of sugar   8 eggs 

 1 creamy pudding   3 packs of biscuits 

 

 

Separate yolks from whites. Add sugar to yolks and margarine, mix it together until it is smooth. 

Add cheese slowly, mixing carefully at the same time. Add whites whipped previously and 

pudding. Put it into the tin on the biscuits. Bake approximately 1 hour 15 min in 150 degrees 

with the air flow on or 180 degrees with it. 

Bon appetit! 

Sposób wykonania 

Składniki 

Autor 

przepis

u: i 

Ingredients 

Autor 

przepisu: i 

How to prepare 



42 
 

„Sernik z kroplą  rosy” 

Autor: Elżbieta Bartkowiak  - mama Bartka Lipca z klasy Vc 

 Spód 

 

 żółtka 2 sztuki 

 całe jajko 1 sztuka 

 ½ szklanki cukru 

 2 szklanki mąki tortowej 

 1 cukier wanilinowy 

 2 łyżeczki do herbaty proszku do pieczenia 

 

Wszystkie składniki  ugnieć razem i  rozprowadź na blaszce.  

Masa 

 

 całe jajka 2sztuki 

 żółtka 4 sztuki 

 ¼ szklanki cukru     

 ½ szklanki oliwy 

 1 kg sera     1 ½ szklanki mleka    

 1 budyń śmietankowy   ½ szklanki cukru pudru 

Jajka, żółtka i cukier ubij razem. Dodaj: oliwę, ser, mleko i budyń. Wymieszaj. Masę  wylej na 

blaszkę, na której jest już przygotowany spód.  Piecz ok.45 min. w temp. 180
0
 C. 

Po tym czasie wyłóż z pieca i nałóż pianę z wszystkich białek ubitych z ½ szklanki cukru pudru. 

Włóż ponownie do pieca i piecz do zarumienienia białek.  

Smacznego! 
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Cheesecake ’’with a drop of dew” 

Dough 

 

 2 egg yolks 

 1 whole egg 

 1/2 glass of sugar 

 2 glass of cake flour 

 1 vanilla sugar 

  2 teaspoons of baking powder 

 

 

Knead all ingredients togheter and spread on a baking plate. 

 

Cheese filling 

 

 2 whole eggs 

 4 egg yolks 

 1/4 glass of sugar 

 1/2 glass of olive 

 1kg farmers Cheese   1 1/2 glass of milk 

 1 instant vanilla pudding  ½ glass of castor sugar 

 

Whip the egg yolks, eggs and sugar together. Add olive, cheese, milk and instant vanilla 

pudding. Mix togheter. Pour the whole filling on a baking plate with crust. Baking time: 45 

minutes. Heat oven to 180 degrees, put the cake inside. Make foam by whipping the egg whites 

with 1/2 cup of castor sugar. 

After 45 minutes remove the cake from the oven and put the foam on it. Then bake until it is 

golden brown.          Bon appetit! 
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Babka marchewkowa 

Autor przepisu:  Pani Luiza Jarońska - mama Julii Jarońskiej VIB 

 

 2 szklanki mąki 

 1 szklanka cukru 

 1 opakowanie cynamonu  1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody   4 jajka      

 5 marchewek   1 jabłko   1 szklanka oleju 

 

Mąkę, cukier, proszek, cynamon i sodę wymieszaj. Dodaj jajka, olej, startą marchew i starte na 

dużych oczkach jabłko. Zamieszaj. Włóż do formy wysypanej kaszką manną.  

Piecz w temperaturze 180
0
 C od dołu. Po ok. 20 min. włącz termoobieg lub pieczenie góra/dół. 

Całość trzymaj w piekarniku jeszcze ok. 20-25 min. Sprawdź patyczkiem.  

Smacznego! 

 

Carrot cake 

 2 glasses of flour    1 glass of sugar 

 1 pack of cinnamon    1 spoon of baking powder 

 4 eggs     5 carrots 

 1 apple     1 glass of oil 

 1 spoon of soda 

 

 

Mix flour, sugar,baking powder, and soda with eggs, oil, grated carrots, and grated apple. Pour 

the mass a baking mould. Bake in 180 degrees at down. After 20 minutes switch to the air flow 

mode, and bake yet another 20-25 minutes. Check with a stick. 

Bon appetit! 
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Kruche ciasto z malinami i lekką budyniową pianką 

Autor przepisu: Pani Mirona Dura  - mama Zosi Dury z klasy VIb 

Kruche ciasto 

 2,5 szklanki mąki pszennej 

(może być również mąka krupczatka) 

 250 g masła lub margaryny, zimnego 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia      3 łyżki cukru pudru  5 żółtek 

 

Masło pokrój w kostkę, szybko zagnieć z pozostałymi składnikami ciasta (możesz również 

składniki zmiksować w malakserze). Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie, dodaj 1- 2 łyżki wody. 

Podziel na 2 części - około 60% i 40%, każdą zawiń w folię spożywczą, włóż do zamrażalnika. 

Tę czynność możesz zrobić dzień wcześniej. Blachę o wymiarach 33 x 20 cm wysmaruj masłem, 

wyłóż papierem do pieczenia. Na spód zetrzyj na tarce większą część ciasta (60%), lekko 

przyklep dłonią i wyrównaj. Podpiecz na złoty kolor w temperaturze 190ºC przez około 20 

minut. Odstaw do całkowitego wystudzenia. 

 

Delikatna budyniowa pianka 

    5 białek      1 szklanka drobnego cukru do wypieków          1  opakowanie cukru wanilinowego (16 g) 

 2 opakowania budyniu waniliowego lub śmietankowego, bez cukru (2 x 40 g) 

 1/2 szklanki oleju słonecznikowego           500 g malin (mogą być mrożone, nie rozmrażamy ich wcześniej)                                                  

   

Kiedy podpieczony spód jest wystudzony, zacznij ubijać białka. Po ubiciu na sztywno, powoli, 

łyżka po łyżce wsypuj drobny cukier i cukier wanilinowy, cały czas ubijając na najwyższych 

obrotach. Następnie powoli wsyp proszek budyniowy, cały czas miksując, by dobrze się 

rozpuścił. Strużką wlej olej, miksując do połączenia. Na podpieczony, zimny spód ciasta wyłóż 

ubitą pianę. Wyrównaj i układaj gęsto maliny (otworkami do góry). Maliny łopatką lekko 

wepchnij w pianę. Na wierzch zetrzyj resztę zamrożonego ciasta (40%). Piecz w temperaturze 

190
0
C przez ok. 30-40 minut. Wyjmij, przestudź, oprósz cukrem pudrem.           Smacznego! 

 

Składniki 

Autor 

przepisu: 
i 

Sposób wykonania 

cukier puder do oprószenia Sposób wykonania 

Składniki 

Autor 

przepisu: 
i 



46 
 

Shortbread with raspberries and light foam pudding 

 

 2,5 glass of white flour wheaten 

 250 g of cold butter or margarine  2 teaspoons of baking powder 

 3 spoons of castor sugar   5 yolks 

 

Cut butter into cubes, knead fast with other ingredients of the dough. You can also mix the 

ingredients in a blender. If the dough is not loose enough, add 1-2 spoons of water. Divide into 2 

parts - about 60% and 40%, wrap each in a cling film and freeze. This part can be done the day 

before. Grease a tin (size 33x20cm) with butter and baking paper. At the bottom of the tin grate 

the bigger part of the dough(60%), flatten slightly with your hand and align. Bake until golden 

brown at 190ºC for approx. 20 minutes. Allow completely cool down. 

Light pudding foam 

 

 5 egg whites 

 1 glass castor sugar  

 1 package of vanilla sugar (16 g) 

 2 packages of vanilla pudding or cream, no sugar (2x40 g) 

 1/2 glass of sunflower oil 

 500 g of raspberries (can be frozen)  castor sugar to sprinkle 

When the bottom is part-baked cooled down, begin to whip egg whites until they are stiff. Then 

slowly add sugar and pour small portions of vanilla sugar, whisking constantly at high speed. 

Then slowly add pudding powder, constantly mixing to dissolve well. Pour a trickle of oil to 

combine. Put whipped foam on the top of the baked cold bottom of the dough. Align and arrange 

densely raspberries (holes up). Push gently raspberries into the foam using a spatula. On the top 

of the wipe, grate the rest of the frozen dough (40%). Bake for another 40 minutes in temperature 

for 30-40 minutes.           

Bon appetit! 
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Placek kokosowy „Kokosowe marzenie” 

Autor przepisu: Pani Justyna Szłapka - mama Martyny Szłapki z klasy VIb 

Biszkopt 

 

 5 jaj, ¾ szklanki cukru 

 3 łyżki mąki 

 3 łyżki mąki ziemniaczanej 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Białka ubij na sztywno z cukrem, dodaj żółtka, obie mąki i proszek do pieczenia. Wszystko 

razem wymieszaj. Piecz ok. 15-20 min. w temperaturze 175
0
C. 

Krem 

 2 czerstwe bułki    3 szklanki mleka 

 ½ szklanki cukru    10 dkg wiórków kokosowych 

 1 kostka masła    cukier wanilinowy 

Bułki zalej 2 szklankami mleka i odstaw, aby zmiękły. Następnie rozdrobnij na małe kawałki. 

Pozostałe mleko zagotuj z cukrem. Następnie dodaj bułki oraz wiórki kokosowe. Gotuj około 

5 minut. Po wystudzeniu masy dodaj masło i ucieraj. 

Biszkopt przekrój, posmaruj dżemem porzeczkowym, wyłóż ½ masy kokosowej. Przykryj drugą 

częścią biszkoptu, na nią wyłóż pozostałą część masy. 

Posypka kokosowa 

1 łyżkę masła roztop na patelni, dodaj wiórki kokosowe (paczka) i ½ szklanki cukru. Mieszaj aż 

będą miały złoty kolor. Posypkę rozsyp na ciasto i lekko przyciśnij.  

Smacznego! 
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Coconut dream 
 

 

 5 eggs      3/4 glass sugar 

 3 spoons of flour     3 spoons of potato starch 

 2 teaspoons of baking powder 

 

 

Whip whites with sugar until they are stiff. Then, add yolks,flours and baking powder.Mix 

everything together. Bake about 15-20 minutes in temperature 175
0
C. 

 

Cream 

 

 

 2 stale buns     3 glasses of milk 

 1/2 glass of sugar     10 decagrams of desiccated coconut 

 1 butter       vannila sugar 

 

 

Put buns into a bowl with 2 glasses of milk and discontinue until it softens. Then, crush into little 

pieces. Cook 1 glass milk with sugar. Add buns and desiccated coconut to the hot milk.Cook 

about 5 minutes. Cool it and add butter. Pound. 

Cut sponge into two parts. Put 1/2 cream and currant jam on one part. Than cover this with the 

second part of the sponge biscuit. On top of this put the rest of cream. 

 

Coconut topping 

 

Melt one spoon of butter on a frying pan, put desiccated coconut (one package) and 1/2 glass of 

sugar. Mix it and boil slowly until it is gold. Spill the topping on the cake and Press lightly. 

Bon appetit! 

 

Niniejsza książeczka z przepisami powstała w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku 

Ułanów Poznańskich w ramach projektu „KIERMASZ CIAST WIELKANOCNYCH”. 

23 marca 2015 r. 
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