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Wstęp. 

Wielkanoc to święto radości. Czcimy Zmartwychwstanie Chrystusa i cieszymy się wiosną. 

Kulinarnie Wielkanoc to przede wszystkim śniadanie, w trakcie którego rozdzielamy między 

domowników i gości święconkę. A później wspólnie zasiadamy do Wielkanocnego śniadania.  

Długi post przed tymi świętami powoduje, że śniadanie jest obfitsze niż zwykle a czasami z 

krótką przerwą może potrwać do obiadu ☺ 

Nasze propozycje oprócz potraw typowo śniadaniowych zawierają także potrawy na 

świąteczny obiad. 

Część przepisów pochodzi z naszych rodzinnych zapisów, część została zebrana ze źródeł 

drukowanych czy internetowych. Niestety nie posiadamy informacji kto jest ich autorem. 
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Barszcz biały 

 

Składniki: 

ok. 1 kg surowej białej kiełbasy ( umyć w zimnej wodzie ) 

30 dag boczku wędzonego 

barszcz biały w butelce( zakwas) 

200 ml śmietany 30% 

2 czubate łyżki tartego chrzanu 

sól, pieprz, listek laurowy, ziele angielskie, majeranek 

 6 jaj ( ugotowanych na twardo ) 

 

Wykonanie: 

Zagotować ok. 4l wody, wrzucić kiełbasę, parzyć przez ok. 30 minut, następnie wlać zakwas, 

dodać przyprawy i pokrojony w kostkę boczek. Gotować ok. 20 minut na wolnym ogniu. Na 

koniec zaprawić śmietaną. Podawać z jajkami pokrojonymi na ćwiartki i pieczywem. 
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Chrzanowy barszcz biały 

 

Składniki: 

75 dag białej kiełbasy, 

cebula, 

włoszczyzna, 

mały słoik chrzanu 

2-3 łyżki mąki, 

200 ml śmietany, 

opakowanie barszczu białego, 

liść laurowy, 

2 jajka na twardo, 

ziele angielski, 

pieprz czarny, 

sól,  

sok z cytryny 

 

Wykonanie: 

Gotuj 15 minut włoszczyznę, liść laurowy, opieczoną cebulę, pieprzem i zielem angielskim w 

1,5 l wody.  Następnie dołóż kiełbasę i gotuj jeszcze 10 minut. Wyjmij kiełbasę a wywar 

przecedź. Opakowanie barszczu rozrób w pół szklanki zimnej wody po czym wlej go do 

wywaru. Dodaj chrzan i gotuj 10 minut. W małej ilości wody rozprowadź mąkę, dodaj do 

barszczu i zagotuj. Dopraw solą, sokiem z cytryny i śmietaną. Podajemy z kiełbasą i 

pokrojonymi jajkami. 
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 Zupa-krem marchwiowo-kalafiorowa na ostro 

 

Składniki: 

1 łyżka oliwy z oliwek 

1 mała cebula, posiekana 

5 szklanek ciepłej wody 

2 łyżki bulionu warzywnego 

1 główka kalafiora, posiekana 

8 średnich marchewek, obranych i posiekanych 

1 1/2 łyżeczki curry w proszku 

1 łyżeczka mielonego cynamonu 

1 łyżeczka soli 

śmietana 18% 

 

Przygotowanie: 

Rozgrzej olej na średnim ogniu i smaż cebulę przez  ok. 3 minuty lub do miękkości. Rozpuść 

kostkę bulionową warzywną w wodzie i połącz bulion z cebulą. Dodaj pozostałe składniki do 

garnka, wymieszaj a następnie zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem na wolnym 

ogniu przez ok. 20 minut lub do momentu, kiedy warzywa będą miękkie. Całość zmiksuj 

za pomocą blendera na gładką masę. Tuż przed podaniem daj na środek talerza łyżkę 

śmietany. 
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Roladki schabowe 

 

Składniki: 

1 kg schabu 

15 dag pieczarek 

4 ugotowane jaja na twardo 

2 jajka (roztrzepane) 

żółty ser (starty) 

ogórek konserwowy (pokrojony w kostkę) 

cebula 

sól, pieprz 

bułka tarta 

olej 

 

Przygotowanie: 

Schab kroimy w grube plastry, cienko rozbijamy a następnie solimy i pieprzymy. 

Pieczarki kroimy w drobną kostkę, przesmażamy z cebulką i doprawiamy do smaku. 

Na rozbity schab kładziemy trochę pieczarek, ogórka i ćwiartkę jajka, zwijamy w roladki 

 i spinamy wykałaczką. Zawijańce zanurzamy w roztrzepanym, osolonym lekko jajku  

i obtaczamy w bułce. Smażymy na złoty kolor. 
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Schab w musztardowej marynacie 

 

Składniki: 

1,2 kg schabu bez kości, 

350 ml bulionu (może być z kostki), 

łyżka musztardy francuskiej, 

2 łyżki oliwy, 

ząbek czosnku, 

łyżeczka miodu, 

gałązki rozmarynu, 

sól i pieprz do smaku 

 

Wykonanie: 

Schab opłukać i osuszyć. Zrobić marynatę z musztardy, oliwy, miodu i przeciśniętego przez 

praskę czosnku. Oprószyć mięso solą i dokładnie posmarować marynatą. Wstawić na 30 

minut do lodówki. Następnie posypać pieprzem, obłożyć rozmarynem i piec 15 minut w 

piekarniku w temperaturze 200 stopni. Dolać szklankę bulionu i piec pod przykryciem w 

temperaturze 180 stopni jeszcze 50 minut. W trakcie pieczenia uzupełniamy bulion. 
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Pasztet świąteczny 

 

Składniki: 

½ kg podgardla lub surowego boczku 

½ kg biodrówki 

½ kg mięsa drobiowego 

½ kg mięsa z królika 

30 dag wątroby 

3 czerstwe bułki 

8 jajek 

cebula 

olej 

marchewka 

seler 

pietruszka 

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, liść laurowy 

 

Przygotowanie: 

Mięso ( z wyjątkiem wątroby ) myjemy, dzielimy na mniejsze kawałki i obsmażamy na 

odrobinie oleju, a następnie wrzucamy do garnka z wrzącą wodą. Dodajemy marchewkę, 

seler, pietruszkę, przyprawy do smaku i opieczoną cebulę. Gotujemy na wolnym ogniu aż 

mięso będzie miękkie. Pod koniec gotowania wkładamy do garnka wątrobę i gotujemy 

jeszcze 20 minut. Wszystkie rodzaje mięsa wkładamy do miski i studzimy. W wywarze 

namaczamy bułki. Mięso przepuszczamy przez maszynkę do mięsa wraz z odciśniętymi 

bułkami. Łączymy z żółtkami i odrobiną wywaru, w razie potrzeby doprawiamy do smaku. 

Masa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Z białek ubijamy pianę i delikatnie 

mieszamy z mięsem. Foremki (keksówki) smarujemy tłuszczem i posypujemy tartą bułką 

 i wypełniamy przygotowaną masą. Pieczemy w temperaturze 180 °C ok. godziny. 
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Sałatka warzywna z pieczarkami. 

 

Składniki: 

0,5 l słoik marynowanych pieczarek (odsączyć) 

0,5 l słoik marynowanego selera (odsączyć) 

½ puszki kukurydzy (odsączyć) 

½ puszki czerwonej fasoli (odsączyć i przepłukać zimną wodą) 

4 ugotowane jajka 

1 duże jabłko 

1 cebula 

natka pietruszki 

szczypior 

majonez 

musztarda 

sól, pieprz 

 

Przygotowanie: 

Pieczarki, jajka, jabłko i cebulę pokroić w kostkę, połączyć z selerem, kukurydzą, fasolą. 

Dodać posiekany szczypior i natkę, a następnie wymieszać całość z majonezem 

 i doprawić do smaku musztardą, solą i pieprzem. 
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Jajka faszerowane 

Ugotowane na twardo jajka obrać, przekroić wzdłuż i usunąć żółtka. Faszerować połówki jaj 

poniższymi pastami. 

 

Pasta z makreli 

Składniki: wędzona makrela, jajka, sól, pieprz, szczypiorek, jogurt typu greckiego 

Przygotowanie: 

Jajka gotujemy na twardo, obieramy i rozdrabniamy. Wędzoną makrelę dokładnie obieramy 

ze skóry oraz ości i rozgniatamy widelcem. Dodajemy jajka, jogurt, posiekany szczypiorek i 

całość dokładnie mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. 

 

Pasta z suszonych pomidorów 

Składniki: suszone pomidory, ser typu feta, ząbek czosnku, pieprz, oliwa z oliwek, bazylia 

Przygotowanie: 

Pomidory kroimy w drobną kostkę. Ser rozgniatamy, łączymy z pomidorami, dodajemy 

przeciśnięty przez praskę czosnek, doprawiamy pieprzem i dokładnie mieszamy. Jeśli 

konsystencja jest zbyt gęsta dodajemy oliwę z oliwek. Bazylię wykorzystujemy do dekoracji. 

 

Pasta z awokado 

Składniki: awokado (dojrzałe), kozi miękki ser, sól, pieprz, chilli, rzeżucha do przybrania 

Przygotowanie: 

Awokado i kozi ser zblendować, doprawić do smaku. 
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Biała kiełbasa parzona 

 

Składniki:  

kiełbasa biała - 1 kg, 

2 papryczki chilli,  

2 cebule, 

1 liść laurowy, 

2 ziarna ziela angielskiego, 

grubo mielony pieprz, 

łyżka tłuszczu 

 

Przygotowanie: 

Zagotować wodę z cebulą, papryczkami, tłuszczem i resztą przypraw. Dodajemy białą 

kiełbasę i na małym ogniu parzymy ok. 30-35 min nie doprowadzając do gotowania. 
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Baba drożdżowa 

 

Składniki: 

200 ml mleka, 

15 dag cukru, 

8 dag drożdży, 

3 szklanki mąki pszennej, 

2 jajka, 

10 żółtek, 

2 łyżeczki cukru waniliowego, 

szczypta soli,  

kostka masła, 

10 dag rodzynek, 

10 dag skórki pomarańczowej, 

lukier, 

bakalie 

 

Przygotowanie: 

Lekko podgrzej mleko z połową cukru. Dodaj drożdże i mieszaj, aż się rozpuszczą. Dosyp 

szklankę mąki, rozmieszaj i pozostaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Następnie dodaj: 

jajka, żółtka, resztę cukru, mąki, cukier waniliowy, sól, masło i bakalie. Wyrabiaj ciasto min. 

20 minut aż będzie odchodzić od ręki. Przełóż do formy wysmarowanej masłem. Wstaw 

babkę na 10 minut do piekarnika o temperaturze 90 stopni aż wyrośnie. Następnie piecz 

babkę przez kolejne 20 minut w temperaturze 180 stopni. Po wystudzeniu polej lukrem i 

udekoruj bakaliami. 
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Sernik na zimno 

 

Składniki: 

4 żółtka 

5 serków homogenizowanych waniliowych 

1 szklanka cukru 

1/2 paczki masła 

3 galaretki owocowe np. brzoskwiniowe 

paczka biszkoptów 

rodzynki ( namoczyć) 

kawałki czekolady 

 

Wykonanie: 

Żółtka utrzeć z cukrem i masłem na gładką masę i dodawać po trochu serki. Dwie galaretki 

rozpuścić w połowie ilości gorącej wody  podanej w przepisie i wystudzić. Do masy serowej 

dodawać galaretkę, mieszając. Na koniec dodać rodzynki i małe kawałki pokruszonej 

czekolady. Tortownicę wyłożyć warstwą biszkoptów, a następnie wylać na nią przygotowaną 

masę serową. Wstawić do lodówki na ok. 30 minut.  Na wierzchu ułożyć kawałki brzoskwiń i 

zalać trzecią rozpuszczoną galaretką, rozpuszczoną 4/5 ilości wody z przepisu. Wstawić 

ponownie do lodówki na kilka godzin. 
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Mazurek 

 

Składniki: 

ciasto 

30 dag mąki krupczatki 

3 jaja ugotowane na twardo 

10 dag masła lub margaryny 

10 dag cukru pudru 

cukier waniliowy 

masa 

gotowa masa kajmakowa w puszce 

masło bez oleju 

bakalie 

 

Przygotowanie: 

Mąkę połączyć z przetartymi przez sitko, posiekać z masłem, cukrem i szybko zagnieść ciasto. 

Wstawić je do lodówki na 30 minut. ¼ części ciasta odłożyć, resztę rozwałkować na grubość 

¾ cm i na blasze uformować prostokąt, zaś z odłożonego ciasta uformować wokół wałeczek i 

posmarować go rozmąconym jajkiem. Piekarnik rozgrzać do 200°C i upiec ciasto na złoty 

kolor. Po wystygnięciu masę kajmakową utartą z masłem wylać na ciasto i udekorować 

bakaliami. 
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Babka piaskowa 

 

Składniki: 

1 szkl. cukruCz 

250 g margaryny 

1 szkl. mąki pszennej 

½ szkl. mąki ziemniaczanej 

4 jajka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

aromat waniliowy lub migdałowy 

1 łyżka kakao 

cukier puder lub polewa czekoladowa (może być rozpuszczona czekolada z odrobiną mleka) 

 

Przygotowanie: 

Jajka ubić z cukrem na białą masę. Dodać obie mąki, proszek do pieczenia i aromat 

 i wymieszać. Margarynę rozpuścić i dodawać gorącą małymi porcjami ciągle mieszając. 

Do 1/3 ciasta dodać kakao i dokładnie wymieszać. Formę (φ 25 cm) na babkę z kominem 

wysmarować tłuszczem i oprószyć bułką tartą. Przelać najpierw jasne ciasto, a następnie 

ciemne (z kakao). Piec ok. 50 minut w temperaturze 170°C. Po wystudzeniu oprószyć cukrem 

pudrem lub polać rozpuszczoną czekoladą. 
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Święta to jest czas wyżerki, porzuć smutki i rozterki! 

Staropolskim obyczajem jedz wędzoną szynkę z jajem! 

Kiedy skończysz ruszaj w gości, popróbować tam pyszności. 

Bab, mazurków i kiełbasy, żeby Ci przybyło masy! 

A my życzymy Ci smacznego i zająca bogatego! 

 

redakcja portalu czary-gary 

 


