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Wyjątkowe i wyselekcjonowane… Takie właśnie są 
produkty Deluxe! Marka ta powstała z myślą o tym, aby 
oferować wszystkim naszym klientom artykuły premium 
w przystępnych cenach. Produkty z linii Deluxe można 
kupić wyłącznie w sklepach Lidl i pojawiają się na półkach 
sezonowo – właśnie wtedy, kiedy nasi klienci chcą umilić 
sobie oczekiwanie na święta pysznymi daniami i słodkościami 
w wykwintnym wydaniu. 

Dostępne w Lidlu marki, w tym Deluxe, tworzone są 
z ogromną dbałością o jakość produktów. W asortymencie tej 
marki można znaleźć m.in. wysokiej jakości krewetki, pasztety, 
wędliny (np. szynkę parmeńską, salami, włoskie szynki 
dojrzewające), oryginalne francuskie i włoskie sery 
oraz pyszne desery (np. crème brûlée, tiramisu).

Szeroka gama produktów pozwoli nam przenieść się 
w różne zakątki świata, ponieważ wiele produktów Deluxe to 
oryginalne, wyjątkowe przysmaki – w ofercie marki znaleźć 
można produkty z certyfikatami ChOG (Chronione Oznaczenie 
Geograficzne) oraz ChNP (Chroniona Nazwa Pochodzenia), 
a także z certyfikatami UTZ i Fairtrade. 

PRZEJDŹ DO PRZEPISÓW >
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Ciasta, ciasteczka, muffinki… Na cokolwiek słodkiego masz 
ochotę, wybierz Belbake!
To marka z szeroką ofertą wysokiej jakości produktów 
do pieczenia i dekoracji ciast na każdą okazję – na co dzień 
i od święta. 

Wśród produktów Belbake znajdziesz m.in. wanilię burbońską, 
migdały blanszowane mielone, cynamon, przyprawę 
do piernika, przyprawy do pieczenia, anyż gwiazdkowaty, 
lukier plastyczny, dekoracje cukrowe, kuwerturę i wiele innych 
produktów wysokiej jakości, dzięki którym wyczarujesz 
przesłodkie cuda!

PRZEJDŹ DO PRZEPISÓW >
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boczniaki mikołajkowe – 8 szt. 

makaron tagliolini z trufl ami – 250 g 

masło z solą morską – 170 g   

papryczki chili w oliwie – 15 g 

pieprz czarny mielony – ¹⁄3 łyżeczki

ser grana padano Deluxe – 50 g

oliwa – 4 łyżki

TRUFLOWE TAGLIOLINI
Z BOCZNIAKAMI

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:30 2

Składniki

POZIOM
ŁATWY

KAROL OKRASA
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duże sitko 
tarkę o małych oczkach

KROK 1: KROIMY I SMAŻYMY BOCZNIAKI
Grzyby kroimy, odcinając nóżki. Kroimy je osobno w drobną 
kostkę. Pozostałą część grzybów (główki) przecinamy na pół, 
ścinamy po bokach na płasko i nacinamy delikatnie nożem 
z jednej strony w kratkę. Ścięte części grzybów kroimy 
drobno i dodajemy do pokrojonych w kostkę nóżek.

Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oliwy. Główki boczniaków 
smażymy na oliwie po ok. 30 sekund z każdej strony. 
Przekładamy na talerz. 

KROK 2: GOTUJEMY MAKARON
Makaron dodajemy do gotującej się w garnku wody. Jej ilość 
powinna być wystarczająca, aby przykryć cały makaron. 
Gotujemy przez 3-4 minuty, mieszając od czasu do czasu. 
Po ugotowaniu nie pozbywamy się całej wody. 

KROK 4: SMAŻYMY NÓŻKI BOCZNIAKÓW
2 łyżki oleju rozgrzewamy na patelni. Smażymy pokrojone 
w kostkę nóżki boczniaków przez 1,5 minuty. Dodajemy 
masło. Kiedy zacznie się rozpuszczać, dodajemy 3 łyżki 
wody z gotującego się makaronu. 

KROK 5: DODAJEMY POZOSTAŁE SKŁADNIKI DO 
BOCZNIAKÓW
Ostrą papryczkę i odcedzony makaron dodajemy na 
patelnię. Doprawiamy pieprzem. Mieszamy chwilę, aby 
składniki się połączyły, i wyłączamy gaz. 

KROK 6: PODAJEMY DANIE
Makaron przekładamy na talerze. Posypujemy startym 
serem. Na wierzchu układamy podsmażone główki 
boczniaków. 

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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MASŁO Z SOLĄ MORSKĄ Z CAMARGUE to prawdziwy 
kulinarny rarytas dla tych, którzy głodni są nie tylko 
doskonałych smaków, ale też odkryć nowych, doskonałych 

dodatków. Z pewnością to masło będzie jednym z najlepszych, jakie 
skosztujesz. Od lat cenione jest przez smakoszy za jego niezwykle 
delikatny zapach i smak. Kryształki soli morskiej z Camargue pozostają 
nienaruszone w maśle i cudownie rozpuszczają się na języku podczas 
jedzenia. Masło to doskonale sprawdzi się jako dodatek do owoców 
morza, mięs, ryb i serów.  

Oliwa 
z pestek dyni

Tagliolini

Papryczki chilli 
w oliwie z oliwekKINGA PARUZEL

Ser grana 
padano
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SAŁATKA Z RUKOLI Z CIEPŁĄ 
MOZZARELLĄ W SZYNCE BRESAOLA

POZIOM
ŁATWY

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:20 4

rukola – 150 g
ser mozzarella – 200 g
szynka wołowa bresaola – 100 g
oliwa z oliwek – 4 łyżki
sól – do smaku
krem balsamiczny – 2 łyżki
pieprz – do smaku

Składniki

Oliwa z oliwek

Bresaola
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Mozzarellę odsączamy z zalewy i kroimy w słupki. Na każdym 
plasterku szynki układamy kilka słupków sera i zawijamy 
w roladkę.

Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy i podsmażamy roladki 
z szynki przez minutę, odwracamy na drugą stronę i smażymy 
kolejną minutę. Roladki układamy na talerzu wyłożonym rukolą.

3 łyżki oliwy mieszamy z kremem balsamicznym i przyprawiamy 
solą i pieprzem do smaku. Gotowym sosem skrapiamy sałatkę. 
Podajemy ciepłe.

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY ROLADKI

KROK 2: SMAŻYMY ROLADKI

KROK 3: PRZYPRAWIAMY SAŁATKĘ

Sposób przygotowania
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łosoś wędzony – 400 g 

 czerwona cebula – 1 szt.

 tarty chrzan – 1 łyżka

 ocet – 3 łyżki

 kwaśna śmietana – 3 łyżki

 skórka otarta z 1 pomarańczy

 ogórek – 1 szt. 

 koperek – 1 pęczek

 rzeżucha – 1 garstka

 kawior z taszy – 4 łyżeczki

 olej z pestek dyni – 4 łyżki

 sól – 1 szczypta

 pieprz – 1 szczypta

TATAR Z ŁOSOSIA WĘDZONEGO 
Z ZIOŁOWĄ SAŁATKĄ OGÓRKOWĄ

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:20 4

Składniki

POZIOM
ŁATWY
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tarkę o drobnych oczkach
obieraczkę do warzyw

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CEBULĘ
Cebulę obieramy i kroimy w cienkie krążki. Przekładamy do 
miseczki i zalewamy połową octu. 

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY TATAR Z ŁOSOSIA
Łososia kroimy w drobną kostkę i mieszamy z marynatą 
ze skórki z pomarańczy, soli, pieprzu, chrzanu i 1 łyżeczki 
kwaśnej śmietany. 

KROK 3: PRZYGOTOWUJEMY SAŁATKĘ Z OGÓRKA
Ogórek myjemy i kroimy w długie, cienkie pasy za pomocą 
obieraczki do warzyw. Lekko solimy i marynujemy 
w pozostałym occie. Ogórek posypujemy koperkiem 
i rzeżuchą. 

KROK 4: PODAJEMY TATAR
Tatar z łososia wykładamy na talerz, nadając mu kształt 
pierścienia lub koła. Dekorujemy marynowaną cebulą, resztą 
śmietany i kawiorem.

Obok wykładamy sałatkę z marynowanego ogórka 
i dekorujemy ją ziołami. Całość skrapiamy olejem z pestek 
dyni. 

Wskazówka: Aby danie było bardziej sycące, można podać 
do niego pumpernikiel.

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Kawior czarny
z taszy

Olej 
z pestek dyni

KINGA PARUZEL

OLEJ Z PESTEK DYNI - nie bez powodu niektórzy nazy-
wają go zielonym złotem. To bardzo szlachetny olej 
o bogatym smaku i jasnozielonej barwie z domieszką 

czerwonopomarańczowych odcieni. Olej z pestek dyni jest doskonałym 
dodatkiem do zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Nadaje potrawom 
piękny kolor i orzechowy smak. Ponadto sprawdzi się nie tylko w daniach 
wytrawnych, ale też słodkich. Szczytem kulinarnej ekstrawagancji są 
waniliowe lody polane olejem z pestek dyni. Wystarczy odczekać 2 
minuty i poczuć ten niesamowity smak!
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filety z kurczaka – 4 szt. 

szynka parmeńska – 4 plastry

szalotki – 2 szt. 

pomidory koktajlowe – 20 szt. 

świeży rozmaryn – 2 gałązki

grzyby leśne (mieszanka) – 200 g 

winogrona czerwone – 200 g

sherry – 100 ml 

śmietana 30% – 200 ml 

olej do smażenia – 1 łyżeczka

oliwa z oliwek z trufl ą – 40 ml

parmezan – 80 g 

makaron pappardelle lub fettuccine – 250 g

natka pietruszki – ½ pęczka

sól – do smaku

pieprz – do smaku 

TRUFLOWE PAPPARDELLE Z FILETEM 
Z KURCZAKA

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:40 4

Składniki

POZIOM
ŁATWY
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piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C 
tarkę o drobnych oczkach

W dużym garnku zagotuj 0,5 litra wody z dodatkiem 
1 łyżeczki soli.

KROK 1: PODSMAŻAMY FILETY Z KURCZAKA Z SZYNKĄ 
PARMEŃSKĄ
Filety z kurczaka owijamy plastrami szynki parmeńskiej. 
Podsmażamy z każdej strony na rozgrzanej patelni na 
odrobinie oleju do momentu lekkiego zarumienienia. 
Wykładamy na talerz i przyprawiamy solą i pieprzem. 

KROK 2: PODSMAŻAMY SZALOTKI I GRZYBY
Szalotki obieramy i kroimy w krążki. Podsmażamy na tej 
samej patelni. Dodajemy grzyby leśne i smażymy przez 
ok. 3 minuty, a następnie podlewamy wszystko sherry. 
Smażymy ok. 2 minut.

KROK 3: DODAJEMY POZOSTAŁE SKŁADNIKI 
Dodajemy śmietanę, umyte winogrona i pomidorki 
koktajlowe. Doprawiamy posiekanym rozmarynem, solą 
i pieprzem. 

KROK 4: PIECZEMY FILETY Z KURCZAKA
Filety z kurczaka układamy na grzybowym ragoût 
i wstawiamy całość do piekarnika rozgrzanego do 180°C 
na około 10 minut. Po wyjęciu z piekarnika posypujemy 
posiekaną natką pietruszki. 

KROK 5: PRZYGOTOWUJEMY MAKARON
Gotujemy makaron al dente i natychmiast odcedzamy. 
Mieszamy makaron z oliwą trufl ową i podajemy z filetami 
z kurczaka na ragoût z grzybów. Posypujemy startym 
parmezanem. 

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Ser grana padano

Szynka 
parmeńska

Oliwa z oliwek
z trufl ą

KINGA PARUZEL

OLIWA TRUFLOWA to oliwa o niezwykle wyrafinowanym 
smaku, której szlachetności dodają trufl e. Te najdroższe na 
świecie grzyby od lat są prawdziwym kulinarnym rarytasem. 

Przepisy na ich wykorzystanie znajdziemy w książkach kulinarnych 
nawet sprzed kilku wieków. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 
z trufl ą służy doskonałemu zaakcentowaniu walorów smakowych dań, 
nadaniu im niezwykłego aromatu, a także wyciągnięciu z nich tego, co 
najlepsze. Zanim więc zaczniesz eksperymentować z oliwą trufl ową, 
pamiętaj, że najlepiej sprawdzi się jako subtelny akcent wykończeniowy 
dania. Pozostawia ona delikatne, utrzymujące się nuty trufl i. Koniecznie 
wypróbuj jej możliwości jako dodatku do sałatek, mięs, ryb, zup, a nawet 
popcornu czy jajka sadzonego. 
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jabłka – 3 szt. 

cukier puder – 50 g (trochę zostawiamy do dekoracji) 

śliwki w syropie – 600 g 

laska wanilii – 1 szt.

serek mascarpone – 200 g

masło – 80 g 

mleko – 50 ml

sok jabłkowy – 150 ml

ciasteczka cantuccini – 100 g

słupki migdałowe – 60 g

skórka otarta z 1 pomarańczy

cynamon – ½ łyżeczki

rum – do smaku (opcjonalnie) 

TIRAMISU Z DUSZONYMI JABŁKAMI
I CIASTECZKAMI CANTUCCINI

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:25 4

Składniki

POZIOM
ŁATWY
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tarkę o drobnych oczkach

KROK 1: KROIMY JABŁKA 
Jabłka myjemy, kroimy w ósemki i usuwamy gniazda 
nasienne. 

KROK 2: PODGRZEWAMY CUKIER, MASŁO I JABŁKA
Masło i cukier podgrzewamy na patelni o dużej średnicy 
do chwili, gdy cukier zacznie się lekko karmelizować. 
Dodajemy cząstki jabłek i cynamon. Dusimy przez 
ok. 3 minuty, a następnie dodajemy sok jabłkowy i gotujemy 
do miękkości. 

KROK 3: PRZYGOTOWUJEMY ŚLIWKI
Śliwki odsączamy z syropu i kroimy drobno. Opcjonalnie 
skrapiamy niewielką ilością rumu. 

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ MASCARPONE
Mascarpone przekładamy do miski. Laskę wanilii 
przekrawamy wzdłuż i za pomocą ostrza noża wyciągamy 
ze środka ziarenka, które dodajemy do mascarpone. 
Dodajemy cukier puder, mleko i skórkę otartą z pomarańczy. 
Całość ucieramy na gładką masę. 

KROK 5: SKŁADAMY TIRAMISU
Ciasteczka cantuccini łamiemy na kawałki. Duszone jabłka 
rozgniatamy widelcem i dodajemy słupki migdałowe. 

W szklaneczkach układamy na przemian warstwami 
duszone jabłka, śliwki, masę z serka mascarpone i ciasteczka 
cantuccini. Dekorujemy cukrem pudrem.

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Ciasteczka 
cantuccini

Migdały
słupki
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WYTRAWNY CRÈME BRÛLÉE

POZIOM
ŁATWY

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

1:25 2

śmietanka kremówka 30% –  400 ml

żółtka jaj – 4 szt.

majonez – 1 łyżka

czarny kawior z ikry taszy – 3 łyżki 

 piekarnik rozgrzany do temperatury 100oC

 mikser

 sitko

 kokilki

 blachę do pieczenia

Składniki

Przygotuj

Czarny kawior 
z ikry taszy

KINGA PARUZEL

24

https://kuchnialidla.pl/wytrawny-creme-brulee-z-czarnym-kawiorem


Na małym ogniu w rondelku zagotowujemy śmietankę. Gdy 
śmietanka zacznie się delikatnie gotować (na brzegach powstaną 
pęcherzyki powietrza), zdejmujemy rondelek z ognia 
i odstawiamy do lekkiego przestudzenia.

Żółtka łączymy w misce z majonezem i ubijamy za pomocą miksera 
ok. 1 minuty. Zmniejszamy obroty. Cały czas miksując żółtka na 
wolnych obrotach, cienkim strumieniem wlewamy zagotowaną 
śmietankę. Miksujemy, aż masa stanie się gładka i błyszcząca. 

Masę przelewamy przez sitko do kokilek, kokilki ustawiamy na 
blasze do pieczenia. Crème brûlée pieczemy ok. 50 minut 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 100oC. Deser możemy 
wyjąć z piekarnika, gdy krem się zetnie.

Krem odstawiamy do całkowitego wystygnięcia, a następnie 
wstawiamy do lodówki na minimum 4-5 godzin, a najlepiej na 
całą noc. Po schłodzeniu wierzch deseru dekorujemy kawiorem.

KROK 1: ZAGOTOWUJEMY ŚMIETANKĘ

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ NA CRÈME BRÛLÉE

KROK 3: PIECZEMY CRÈME BRÛLÉE

KROK 4: SCHŁADZAMY I PODAJEMY CRÈME BRÛLÉE 

Sposób przygotowania
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PLACUSZKI Z TUŃCZYKIEM

POZIOM
ŁATWY

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:20 8

tuńczyk w oliwie, filety – 200 g
jajka – 2 szt.
czerwona cebula – 1 szt.
majonez – 2 łyżki
musztarda – 1 łyżka
sok wyciśnięty z 1 cytryny

skórka otarta z 1 cytryny
sól – ½ łyżeczki
pieprz – ¹⁄3 łyżeczki
bułka tarta – 1 szklanka
szczypiorek – 4 łyżki
oliwa z oliwek – do smażenia

Składniki

Sól morska

Oliwa z oliwek

KINGA PARUZEL
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Tuńczyka odcedzamy z zalewy i przekładamy do miski. 
Dodajemy cebulę pokrojoną w drobną kosteczkę i drobno 
posiekany szczypiorek.

Jajka, majonez, musztardę, sok i skórkę z cytryny łączymy 
dokładnie w miseczce. Sos przelewamy do tuńczyka, doprawiamy 
solą i pieprzem i ponownie mieszamy całość. Dodajemy bułkę 
tartą i raz jeszcze mieszamy do połączenia składników.

Z masy formujemy placuszki i smażymy na rozgrzanej oliwie 
przez ok. 3-4 minuty z każdej strony. Podajemy na ciepło.

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY TUŃCZYKA

KROK 2: DODAJEMY MASĘ JAJECZNĄ DO TUŃCZYKA

KROK 3: FORMUJEMY I SMAŻYMY PLACUSZKI

Sposób przygotowania
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KURCZAK 

piersi kurczaka – 2 szt.

mąka pszenna – 2 łyżki

sól i pieprz – do oprószenia mięsa

oliwa z oliwek 

SOS PESTO 

śmietana 30% – 300 ml

bulion drobiowy – ¾ szklanki

mąka pszenna – 1 łyżka

masło – 1 łyżka

czosnek – 1 ząbek

parmezan – 160 g

świeża bazylia – 1 garść

zielone pesto – ½ szklanki 

sól i pieprz – do smaku

KURCZAK W SOSIE PESTO

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:25 4

Składniki

POZIOM
ŁATWY

KINGA PARUZEL

28

https://kuchnialidla.pl/kurczak-w-sosie-pesto


29



 folię aluminiową
 tarkę o drobnych oczkach

KROK 1: PRZESMAŻAMY PIERSI KURCZAKA
Piersi kurczaka przekrawamy wzdłuż na pół tak, by powstały 
4 filety. Mięso oprószamy solą i pieprzem, a następnie 
obtaczamy w mące.
Na patelni na rozgrzanej oliwie obsmażamy piersi kurczaka 
na złoty kolor. Mięso przekładamy na ciepły półmisek 
i przykrywamy folią aluminiową.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY BAZĘ SOSU
Na tej samej patelni rozpuszczamy masło. Dodajemy mąkę, 
mieszamy i chwilę smażymy, aż mąka lekko się zarumieni − 
w ten sposób powstanie zasmażka. Dodajemy śmietanę 
i bulion. Doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy. Gotujemy 
ok. 5 minut, aż sos zgęstnieje.

KROK 3: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Dodajemy parmezan starty na tarce o drobnych oczkach 
i zielone pesto. Dokładnie mieszamy i gotujemy jeszcze kilka 
minut.

KROK 4: PODAJEMY KURCZAKA W SOSIE
Do sosu pesto przekładamy usmażonego wcześniej kurczaka 
i gotujemy całość ok. 5 minut. Patelnię zdejmujemy z ognia. 
Kurczaka dekorujemy listkami świeżej bazylii. 

WSKAZÓWKA! Kurczaka w sosie pesto możemy podawać 
z ryżem, makaronem lub gnocchi.

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Parmigiano
Reggiano

Pesto
oliwkowe

Pesto
pomidorowe

KINGA PARUZEL

Nic tak nie uosabia włoskiej kuchni jak ten słynny od 
lat na całym świecie ser PARMIGIANO REGGIANO. 
Jego doskonałość tkwi w prostocie. W kuchni najczęściej 
używamy go w postaci startych wiórków. Smakuje obłędnie 

z zieloną sałatą, ale koniecznie musisz wypróbować go także jako 
dodatek do zup. Parmigiano Reggiano doskonale je zagęszcza, 
a jego mięsisty charakter zwany umami (1 z 5 podstawowych smaków 
odczuwanych przez receptory smakowe człowieka) dopełnia ich 
smak! Jeśli przygotowujesz danie z makaronu, ryżu lub warzyw – tam 
również sprawdzi się znakomicie. Ten król włoskich serów radzi sobie 
świetnie także w wersji solo. Jeśli zdecydujesz się podać go na desce 
serów, upewnij się, że osiągnął temperaturę pokojową. Dzięki temu 
wydobędziesz z niego całą gamę niezwykłych smaków, które w sobie 
skrywa.
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pierś kurczaka – 600 g

 ryż jaśminowy – 1 szklanka

 marchew – 2 szt.

 seler naciowy – 2 szt.

 cebula – 1 szt.

 bulion drobiowy – 1,5 l

 szpinak – 2 garście

 natka pietruszki – 3 łyżki

 śmietana 18% – 100 g

 starty parmezan – ¹⁄3 szklanki 

 masło – 3 łyżki

 krojone mrożone prawdziwki – 300 g 

 rozmaryn – 3 gałązki

 czosnek – 3 ząbki

 sól – do smaku

 pieprz – do smaku 

 olej słonecznikowy – 50 ml

KREMOWA ZUPA Z PIECZONYMI 
GRZYBAMI

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:45 5

Składniki

POZIOM
ŁATWY

KINGA PARUZEL
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https://kuchnialidla.pl/kremowa-zupa-z-pieczonymi-grzybami
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naczynie żaroodporne 
piekarnik rozgrzany do temperatury 220°C 

Prawdziwki wyjmij ok. 30 minut wcześniej. Przełóż do 
miski i odstaw do rozmrożenia.

KROK 1: GOTUJEMY KURCZAKA Z WARZYWAMI I RYŻEM
Do dużego rondla wlewamy olej i obsmażamy na nim na 
złoty kolor piersi kurczaka przez ok. 5 minut z każdej strony. 
Dodajemy ryż, marchew i seler pokrojone w talarki, cebulę 
pokrojoną w kosteczkę. 

Całość smażymy ok. 2-3 minut i zalewamy bulionem. 
Przykrywamy pokrywką i gotujemy przez 30 minut.

KROK 2: KROIMY KURCZAKA
Kurczaka wyjmujemy i kroimy na drobne kawałki. Ponownie 
dodajemy go do zupy. Dodajemy śmietanę, parmezan 
i szpinak. Całość doprawiamy solą, pieprzem, posiekaną 
pietruszką i gotujemy jeszcze 10 minut. Jeśli zupa jest zbyt 
gęsta, dolewamy ½ szklanki wody. 

KROK 3: PIECZEMY GRZYBY
Rozmrożone grzyby przekładamy do naczynia żaroodpornego. 
Masło, plasterki czosnku, rozmaryn, szczyptę soli i pieprzu 
dajemy na grzyby. Pieczemy przez ok. 25-30 minut 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 220°C. Po upływie 
połowy czasu mieszamy grzyby. 

KROK 4: PODAJEMY ZUPĘ
Grzyby nakładamy do misek i zalewamy zupą. 

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Ryż
premium

Oliwa 
z oliwek
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BATONY IMBIROWO-MARCEPANOWE

POZIOM
ŁATWY

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:40 18

kandyzowany imbir – 50 g
masa marcepanowa – 200 g
laska wanilii – ½   szt.
koniak – 1 łyżka
gorzka kuwertura – 150 g
biała kuwertura – 25 g

papier do pieczenia

Składniki

Przygotuj

PAWEŁ MAŁECKI

KUWERTURA to czekolada 
wysokiej jakości, która 
zawiera znacznie więcej 
masła kakaowego niż zwykła 
czekolada. Doskonale 

sprawdzi się w bardzo wielu wyrobach 
cukierniczych. Możemy dodawać ją 
w postaci posiekanych kawałków do 
ciast pieczonych lub jako rozpuszczony 
dodatek do ciast ucieranych i kruszonych. 
Z gorzkiej kuwertury zrobimy doskonałe 
brownie. Kuwerturę białą wykorzystamy 
zaś do przygotowania blondie. Możemy 
wykorzystać ją do przygotowania polew 
oraz wykończenia ciast i tortów. Doskonale 
nadaje się do przygotowywania dekoracji 

deserów i tortów. Ciasta, torty 
i desery to jednak nie wszy-

stko. Kuwertura 
nadaje się 
także do dań 
wytrawnych 
oraz sosów. 

MASA MARCEPANOWA 
To doskonały i uni-
wersalny wyrób cukier-
niczy o szerokim zasto-
sowaniu. Sprawdzi się 

jako dodatek do ciast ucieranych, 
makowców czy rogali z masą gryla-
żową. Stanowić może jeden ze 
składników nadzienia lub gotowy 
produkt do batonów i chlebków 
marcepanowych. Możesz ją także 
wykorzystać do powlekania gotowych 
ciast i tortów. Masa marcepanowa jest 
niezwykle plastyczna. Bez problemu 
rozwałkujesz ją, wykonasz z niej 
jadalne ozdoby i figurki na ciasta 
oraz torty. Do masy możesz 
dodać naturalne 
barwniki, aby nadać 
jej dowolny kolor. 
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Imbir drobno siekamy i odkładamy 2 łyżeczki. Pozostały imbir 
zagniatamy z marcepanem, miąższem laski wanilii i koniakiem. 
Masę rozwałkowujemy między 2 warstwami papieru 
do pieczenia na grubość ok. 1 cm. Kroimy na 18 pasków.

Gorzką kuwerturę siekamy i roztapiamy w kąpieli wodnej. 
Czekoladą pokrywamy paski masy i układamy na papierze 
do pieczenia. Pozostawiamy do wyschnięcia.

Białą kuwerturę siekamy, roztapiamy w gorącej kąpieli wodnej. 
Przelewamy do woreczka do zamrażania, woreczek zamykamy 
i odcinamy mały narożnik. Czekoladą rysujemy paski, a następnie 
posypujemy je posiekanym imbirem. Pozostawiamy 
do wyschnięcia, przechowujemy szczelnie zapakowane.

KROK 1: ZAGNIATAMY MASĘ

KROK 2: ROZTAPIAMY CZEKOLADĘ

KROK 3: DEKORUJEMY BATONY

Sposób przygotowania
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SEROMAKOWIEC

POZIOM
ŁATWY

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

2:00 12

masło – 150 g
mąka pszenna – 225 g
cukier – 75 g
jajko – 1 szt.
sól – 1 szczypta

mielony mak Belbake – 500 g
mleko – 1½ szklanki
miód – 1 szklanka
kandyzowana skórka z pomarańczy – 100 g
rodzynki jumbo – ½ szklanki
suszone żurawiny – ½ szklanki
orzechy włoskie – ½ szklanki
migdały – ½ szklanki
miękkie masło – 200 g
rum – 1 kieliszek
aromat migdałowy – 5 ml

ser twarogowy do serników (3-krotnie mielony) – 500 g
ser mascarpone – 250 g
cukier trzcinowy – 1 szklanka
budyń waniliowy Belbake – 40 g
jajka – 4 szt.
śmietanka 30% – ²⁄3 szklanki
wanilia – 1 laska

srebrny spray do ciast 
Belbake
świąteczne ozdoby z masy 
cukrowej

CIASTO KRUCHE

MASA MAKOWA

MASA SEROWA

DO DEKORACJI

Składniki

KINGA PARUZEL
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https://kuchnialidla.pl/seromakowiec
https://www.youtube.com/watch?v=E20YBidRYOY
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piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C
folię spożywczą
papier do pieczenia
tortownicę o średnicy 23 cm
robot wielofunkcyjny

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO KRUCHE
Mocno schłodzone masło łączymy w misce z pozostałymi składnikami 
ciasta. Krótko zagniatamy, aż składniki się połączą. Z ciasta formujemy 
płaski placek, który następnie owijamy folią spożywczą. Wkładamy do 
lodówki na minimum 30 minut.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ MAKOWĄ
Mak przekładamy do garnka i zalewamy mlekiem. Gotujemy na małym 
ogniu ok. 30 minut. Jeśli mak zbyt szybko wchłonie płyn, dolewamy 
ok. 3 łyżek mleka i dalej gotujemy, aż zmięknie.
Dodajemy miód, kandyzowaną skórkę z pomarańczy, posiekane orzechy 
włoskie, rodzynki, migdały i żurawiny. Mieszamy i gotujemy na małym 
ogniu. Pod koniec gotowania dodajemy aromat migdałowy 
i opcjonalnie: rum.

KROK 3: PIECZEMY SPÓD
Schłodzone ciasto przekładamy do tortownicy i ugniatamy dłońmi tak, 
by wypełniło dno formy. Wierzch ciasta delikatnie nakłuwamy widelcem. 
Spód pieczemy ok. 10-15 minut w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 180°C.

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ SEROWĄ 
Ser twarogowy łączymy z serem mascarpone w naczyniu robota 
i wyrabiamy, stopniowo dodając cukier trzcinowy. Gdy cukier się 
rozpuści, dodajemy budyń. Cały czas wyrabiając masę, stopniowo 
dodajemy jajka, a gdy połączą się z resztą składników, dodajemy 
śmietankę i nasionka laski wanilii.

KROK 5: PIECZEMY SEROMAKOWIEC
Na podpieczony spód wykładamy masę makową i wyrównujemy ją 
z wierzchu. Na warstwę masy makowej przelewamy masę serową.
Ciasto pieczemy ok. 1 godziny w piekarniku rozgrzanym do temperatury 
180°C. Po upieczeniu odstawiamy do wystudzenia. Opcjonalnie: 
zostawiamy do wystudzenia w wyłączonym, stygnącym piekarniku.

KROK 6: DEKORUJEMY SEROMAKOWIEC
Seromakowiec przekładamy na paterę. Z wierzchu dekorujemy srebrnym 
sprayem do ciast i świątecznymi ozdobami z masy cukrowej.

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Spray
do pieczenia

Dekoracje 
cukrowe

Skórki
z pomarańczy
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masło – 100 g
miód – 80 g
cynamon – 4 laski (2 do dekoracji)
anyż – 4 gwiazdki (2 do dekoracji)
przyprawa do piernika – 15 g
kuwertura czekoladowa – 100 g
jajka (rozmiar M) – 3 szt.
cukier trzcinowy – 35 g
cukier wanilinowy – 16 g
mąka pszenna – 85 g
mąka ziemniaczana – 15 g
proszek do pieczenia – 1 ½ łyżeczki

TORT CYNAMONOWY

POZIOM
ŚREDNI

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

2:00 12

sok wyciśnięty z 1 pomarańczy,
sparzonej i wyszorowanej
czerwone wino wytrawne – 100 ml
suszone śliwki – 200 g 
(kilka do dekoracji)

sok wyciśnięty z 1 pomarańczy, 
sparzonej i wyszorowanej
cukier – 200 g
woda – 150 g

śmietanka 30% – 200 ml
czekolada mleczna – 200 g
miód – 50 g
żelatyna – 10 g
woda – 80 g

śmietanka uht 30% – 270 ml
cukier – 25 g
woda – 40 g
żółtka – 7 szt.
żelatyna – 4 g
woda – 40 g
czekolada deserowa – 100 g 
(kilka kostek do dekoracji)
czekolada mleczna – 60 g 
(kilka kostek do dekoracji)
cynamon – 5 g

BISZKOPT PIERNIKOWY

KONFITURA Z SUSZONYCH 
ŚLIWEK

NAKROPKA (SYROP 
DO NASĄCZENIA BISZKOPTU)

POLEWA

MUS CYNAMONOWY

Składniki

PAWEŁ MAŁECKI
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https://kuchnialidla.pl/tort-cynamonowy
https://www.youtube.com/watch?v=S4K9za4yO7w&t=1s
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mikser
sitko o drobnych oczkach
papier do pieczenia
okrągłą formę do ciasta o średnicy 20 cm
piekarnik rozgrzany do temperatury 160°C

KROK 1: PODGRZEWAMY SKŁADNIKI NA BISZKOPT
W garnku na małym ogniu podgrzewamy masło, miód (do całkowitego rozpuszczenia), 2 laski 
cynamonu i 2 gwiazdki anyżu. Dodajemy przyprawę do piernika oraz kuwerturę czekoladową. 
Całość podgrzewamy (cały czas mieszając) do 60-70°C, nie doprowadzamy do wrzenia. 
Studzimy. Wyciągamy anyż i laski cynamonu.

KROK 2: UBIJAMY JAJKA
Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę przy pomocy miksera. Mąkę, mąkę ziemniaczaną 
i proszek do pieczenia przesiewamy do ubitych jaj i łączymy z masą czekoladową.

KROK 3: PIECZEMY BISZKOPT
Ciasto wlewamy do okrągłej formy o średnicy 20 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. 
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 160°C (termoobieg) przez ok. 35-40 minut.
Biszkopt studzimy i odkrawamy przypieczoną skórkę z wierzchu. Dzielimy na 3 równe blaty.

KROK 4: PRZYGOTOWUJMEY KONFITURĘ Z SUSZONYCH ŚLIWEK
Sok z pomarańczy i wino zagotowujemy na małym ogniu. Dodajemy suszone śliwki, 
doprowadzamy do ponownego zagotowania. Zmniejszamy ogień i gotujemy do momentu, 
aż śliwki się rozpadną. Studzimy.

KROK 5: PRZYGOTOWUJEMY NAKROPKĘ (SYROP DO NASĄCZANIA BISZKOPTU)
Sok z pomarańczy, wodę i cukier gotujemy przez 2-3 min. Studzimy.

KROK 6: PRZYGOTOWUJEMY POLEWĘ
Śmietankę z miodem zagotowujemy w garnku. Zalewamy nią czekoladę połamaną na 
mniejsze kawałki. Żelatynę rozpuszczamy w mikrofali i dodajemy do śmietanki z czekoladą. 
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Studzimy.

KROK 7: PRZYGOTOWUJEMY MUS CYNAMONOWY
Ubijamy śmietankę i wstawiamy ją do lodówki.
Przygotowujemy syrop cukrowy: wodę doprowadzamy do wrzenia, dodajemy do niej cukier 
i chwilę gotujemy.
Ubijamy żółtka na puszystą masę. Cały czas mieszając, sparzamy żółtka syropem cukrowym.
Namoczoną w wodzie żelatynę rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej.
Pokruszoną czekoladę rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej. Do rozpuszczonej czekolady 
dodajemy niewielką ilość ubitych żółtek, delikatnie mieszamy, dodajemy część ubitej 
śmietanki. Mieszamy. Dodajemy namoczoną żelatynę i łączymy z pozostałą częścią ubitych 
żółtek oraz ze śmietanką. Na sam koniec dodajemy cynamon.

KROK 8: SKŁADAMY TORT
Do formy, w której piekliśmy ciasto wkładamy spód biszkoptu, nasączamy delikatnie nakropką, 
smarujemy konfiturą z suszonych śliwek oraz warstwą musu. Układamy drugą część biszkoptu, 
mocno go nasączamy nakropką i smarujemy musem. Czynność powtarzamy z trzecią częścią 
biszkoptu. Tort mrozimy 2-3 godziny.

KROK 9: DEKORUJEMY TORT
Za pomocą ostrego noża wyrównujemy brzegi zmrożonego tortu. Polewamy go schłodzoną 
polewą. Dekorujemy kostkami czekolady, suszonymi śliwkami, laskami cynamonu 
i gwiazdkami anyżu.

PRZYGOTUJ

Sposób przygotowania
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Anyż mielony

Cynamon

Anyż cały

Przyprawa do piernika
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KRUCHE ROGALIKI WANILIOWO-
-CYNAMONOWE

POZIOM
ŚREDNI

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:50 8

CIASTO
mąka pszenna – 150 g
cukier – 60 g
żółtka – 2 szt.
mielone migdały – 60 g
mielone orzechy laskowe – 40 g
miękkie masło – 100 g
laska wanilii – 1 szt.

POSYPKA DO ROGALIKÓW
cukier – 100 g
cukier wanilinowy – 16 g
cynamon – 1 łyżeczka
laska wanilii – 1 szt.

papier do pieczenia
piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C 

Wszystkie składniki posypki wrzuć do szczelnego 
pojemnika lub słoika. Wymieszaj, zamknij i trzymaj je razem 
przez czas, w którym będziesz robić rogaliki.

Składniki

Przygotuj

PAWEŁ MAŁECKI
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Mąkę mieszamy ze zmielonymi migdałami i orzechami. 
Wysypujemy na deskę i dodajemy miękkie masło, nasionka 
z laski wanilii, cukier oraz żółtka. Za pomocą noża siekamy 
i łączymy wszystkie składniki. Zagniatamy ciasto.

Ciasto formujemy w wałeczek i dzielimy na części. Z każdej z nich 
formujemy rogalik. Tak przygotowane rogaliki układamy na blaszce 
wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 12-14 minut 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C.

Gotowe rogaliki, zaraz po upieczeniu, obsypujemy z każdej 
strony cukrem z cynamonem z pojemnika lub słoika. Cukier 
z cynamonem i laską wanilii możemy zostawić także na później 
i używać do innych wypieków.

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO

KROK 2: FORMUJEMY I PIECZEMY ROGALIKI

KROK 3: POSYPUJEMY ROGALIKI POSYPKĄ

Sposób przygotowania
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MUFFINY PIERNIKOWE Z POWIDŁAMI 
I GANASZEM CZEKOLADOWYM

POZIOM
ŚREDNI

LICZBA
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

2:00 12
PAWEŁ MAŁECKI

mąka pszenna – 250 g
mączka z orzechów laskowych – 50 g
kakao – 30 g
cukier – 150 g
proszek do pieczenia – 2 łyżeczki
przyprawa do piernika – 2 łyżeczki

jajka – 2 szt.
mleko – 150 ml
masło – 120 g
powidła śliwkowe – 100 g

czekolada mleczna – 2 tabliczki
czekolada deserowa – 1 tabliczka
śmietanka 30% – 300 ml
przyprawa do piernika – 1 łyżeczka
miód – 50 ml
masło – 100 g

świąteczne ozdoby cukrowe
powidła śliwkowe – 200 g (do nadziania muffinów)
masło – do wysmarowania formy
mąka pszenna – do oprószenia formy

SKŁADNIKI SUCHE

MOKRE SKŁADNIKI

GANASZ

DODATKOWO

Składniki
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https://kuchnialidla.pl/muffiny-piernikowe-z-powidlami-i-ganaszem-czekoladowym
https://www.youtube.com/watch?v=H83up-OOz4s
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papilotki do muffinów
formę do muffinów
piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C
3 rękawy cukiernicze z końcówkami do szprycowania 
i dekorowania muffinów

Wszystkie suche składniki ciasta łączymy w miseczce i mieszamy, 
aż się połączą.

Jajka ubijamy z cukrem za pomocą rózgi kuchennej. Dodajemy 
powidła oraz roztopione i ostudzone masło. Mieszamy.

Do mokrych składników dodajemy połowę suchych i mieszamy masę 
za pomocą rózgi. Dolewamy mleko, mieszamy i dodajemy resztę 
suchych składników ciasta. Dokładnie mieszamy 
i odstawiamy ciasto.

Gotową masę szprycujemy za pomocą rękawa cukierniczego do 
¾ wysokości formy wysmarowanej masłem i oprószonej mąką. 
Delikatnie uderzamy formą o blat, by wyrównać ciasto.
Muffiny pieczemy ok. 20-25 minut w piekarniku rozgrzanym do 
temperatury 180°C (z termoobiegiem).
Upieczone odstawiamy do ostygnięcia.

Śmietankę zagotowujemy w rondelku. Dodajemy miód, przyprawę 
do piernika i pokruszone czekolady. Gdy czekolady zaczną się 
rozpuszczać, mieszamy, aż składniki się połączą.
Dodajemy miękkie masło i zdejmujemy ganasz z ognia. Mieszamy, 
aż masło połączy się z resztą składników. Odstawiamy ganasz do 
zestalenia.

Upieczone, wystudzone muffiny szprycujemy powidłami 
za pomocą rękawa cukierniczego ze sztywną końcówką 
i przekładamy do papilotek.
Za pomocą rękawa cukierniczego z końcówką do dekorowania 
szprycujemy ganasz na wierzch babeczek. Opcjonalnie dekorujemy 
muffiny świątecznymi ozdobami cukrowymi.

PRZYGOTUJ

KROK 1: ŁĄCZYMY SUCHE SKŁADNIKI CIASTA

KROK 2: ŁĄCZYMY MOKRE SKŁADNIKI CIASTA

KROK 3: ŁĄCZYMY SUCHE I MOKRE SKŁADNIKI CIASTA

KROK 4: PIECZEMY MUFFINY

KROK 5: PRZYGOTOWUJEMY GANASZ

KROK 6: NADZIEWAMY I DEKORUJEMY MUFFINY

Sposób przygotowania
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Mączka z orzechów 
laskowych

Dekoracje cukrowe

Przyprawa 
do piernika

PAWEŁ MAŁECKI

MĄCZKA Z ORZECHÓW 
LASKOWYCH to doskonały 
dodatek cukierniczy. Możemy 
dodać ją do wielu ciast i deserów. 
Sprawdzi się we wszelkiego 

rodzaju kruszonkach, biszkoptach 
orzechowych, chrupiących spodach 
ciast i tortów. Możesz wykorzystać ją 
jako składnik nadzienia lub element 
dekoracyjny. Doskonała do obtoczenia 
w niej ręcznie robionych pralinek. 
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BABECZKI RED VELVET

LICZBA 
PORCJI

CZAS
PRZYGOTOWANIA

0:50 12

masło – 120 g
cukier – 120 g
cukier wanilinowy – 1 opakowanie
czerwony barwnik spożywczy 
– 1-2 łyżki
jaja – 2 szt.
mąka pszenna – 160 g
kakao – 2 łyżeczki
maślanka – 150 ml
soda oczyszczona – 5 g
biały ocet winny – 2 łyżeczki 
sól – 1 szczypta

papierowe foremki do babeczek
formę do babeczek
mikser
piekarnik rozgrzany do temperatury 180°C

POLEWA
serek śmietankowy – 125 g
masło – 30 g
cukier puder – 125 g
laska wanilii – 1 szt.
kolorowa posypka/cukrowe 
serduszka

Składniki

Przygotuj

Barwniki spożywcze

POZIOM
ŚREDNI
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POLEWA
serek śmietankowy – 125 g
masło – 30 g
cukier puder – 125 g
laska wanilii – 1 szt.
kolorowa posypka/cukrowe 
serduszka

Miękkie masło, cukier, cukier wanilinowy i sól mieszamy aż do 
uzyskania kremowej konsystencji. Dodajemy jajka i dokładnie 
mieszamy. Następnie dodajemy taką ilość barwnika, aby masa 
nabrała czerwonego koloru. Mąkę i kakao mieszamy, dodajemy 
maślankę do masy i krótko mieszamy. Sodę łączymy z octem, 
dodajemy do masy i krótko mieszamy.

Papierowe foremki wkładamy do wgłębień blachy do pieczenia 
babeczek, a następnie napełniamy je ciastem. Pieczemy 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C przez ok. 25 minut. 
Studzimy.

Serek miksujemy z miękkim masłem. Cukier puder przesiewamy 
przez sitko i dosypujemy do masy, mieszając. Dodajemy nasionka 
wydrążone z laski wanilii i ubijamy przez 2-3 minuty na gęsty 
krem. Krem rozsmarowujemy na babeczkach. Dekorujemy 
czerwoną posypką lub cukrowymi serduszkami według uznania.

KROK 1: ŁĄCZYMY SKŁADNIKI CIASTA

KROK 2: PIECZEMY BABECZKI

KROK 3: DEKORUJEMY BABECZKI

Sposób przygotowania
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JAK ZROBIĆ ZIMOWE OZDOBY NA TORT? 

Z masy cukrowej wyczarujesz wspaniałe bajkowe ozdoby, które upiększą 
każdy tort – na przykład taki w zimowym stylu! 
Jak pracować z masą, by uzyskać efektowne kształty i figurki? 
Co jeszcze potrafi cukier i czym jest cukrowe szkło? Sprawdźcie!

Idealny tort to taki, który zachwyca nie tylko smakiem! Powinien pasować 
do okazji i przynieść prawdziwą radość osobie, dla której powstaje.

Macie wśród bliskich kogoś, kto ważne okazje świętuje zimą? A może 
chcielibyście przygotować tort, który przeniesie w fantastyczny świat 
wyobraźni małego wielbiciela bajkowych słodkości?

Paweł Małecki i jego gość, Lidia Sadowa, pokażą Wam, jak używać masy 
cukrowej i jak z jej pomocą stworzyć w domowej kuchni cukiernicze 
arcydzieło, które dzięki estetyce i słodyczy przekona 
do zimy każdego!

Dostępne
kolory:

PAWEŁ MAŁECKI

LUKIER PLASTYCZNY to masa cukrowa o doskonałych 
właściwościach plastycznych. Idealnie nadaje się do dekorowania 
tortów oraz ciast. Duża gama kolorów sprawia, że znakomicie 
będzie się komponować w wielu wyrobach cukierniczych. 

Wykorzystasz go przede wszystkim do wykończenia i powlekania tortów,
ale również jako masę do przygotowania jadalnych ozdób i figurek. Sprawdzi 
się jako wykończenie ciastek oraz pierniczków. Lukier plastyczny pozwala na 
dodatkowe ozdabianie go barwnikami spożywczymi. 
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Coraz powszechniej dostępna w sprzedaży gotowa masa cukrowa 
(nazywana też lukrem plastycznym) zachęca do eksperymentów 
z dekorowaniem wypieków. By ułatwić sobie pracę, warto zaopatrzyć się 
w nieco większą ilość masy – zużywamy jej sporo do okrycia tortu, 
a dekoracje, zwłaszcza, jeśli to nasze pierwsze podejście do ich 
wykonywania, pochłoną dodatkową porcję materiału.
Resztki masy cukrowej przechowasz w chłodnym miejscu do następnej 
okazji, bez ryzyka, że stracą swoje właściwości.

Choć wykonanie tortu w stylu angielskim wymaga pewnych umiejętności 
manualnych, używanie masy cukrowej nie jest sztuką zarezerwowaną dla 
mistrzów cukiernictwa! Jak używać masy cukrowej?
By nie lepiła się do dłoni i pozostała plastyczna, dobrze jest delikatnie 
podsypywać ją mączką ziemniaczaną lub cukrem pudrem, zarówno podczas 
ręcznego formowania dekoracji, jak i podczas wałkowania. Uwaga: zbyt 
duża ilość mączki lub cukru pudru może jednak sprawić, że masa zacznie się 
kruszyć.
Choć początkowo masa cukrowa jest twarda, zmieni swoją konsystencję, gdy 
ogrzejesz ją w dłoniach. Chcesz wyciąć kształt z masy cukrowej? Wykorzystaj 
do tego bardzo ostry nóż, by uzyskać gładkie, nieposzarpane brzegi.

Cienkie powierzchnie wykrojone z masy cukrowej skleisz za pomocą 
niewielkiej ilości wody (np. nanoszonej pędzelkiem), ale większe elementy 
warto spoić ze sobą białą czekoladą – idealną, gdy tworzymy jasny tort 
w zimowym klimacie.

Masa cukrowa to wdzięczny materiał, z którego możesz wycinać lub 
lepić ozdobne elementy. Jeśli przygotowujesz zimowy tort, miej pod 
ręką wycinaki w kształcie gwiazdek lub śnieżynek – z rozwałkowanej 
powierzchni plastycznego lukru z łatwością wykroisz nawet najbardziej 
misterne wzory!
Do tortu w bajkowym, mroźnym stylu pasują również przestrzenne 
dekoracje. Z masy cukrowej ulepisz kule śnieżne i stożki, z których 
powstaną choinki – ponacinaj je dookoła małymi nożyczkami i delikatnie 
podważ nacięcia, by stworzyć urocze, zimowe drzewko.
Całości dopełnią lodowe skały – by były bardziej stabilne, połącz ze sobą 
dwie warstwy masy.

To nic innego jak odpowiednio przygotowany syrop z cukru i wody, który po 
zagotowaniu rozprowadzamy na papierze do pieczenia i odstawiamy 
do zestalenia. Jak zrobić cukrowe szkło?
Do garnka wsyp cukier, dolej wodę i podgrzewaj, aż na powierzchni zaczną 
pojawiać się bąbelki. Nie mieszaj masy w trakcie, a gdy się zagotuje, przelej 
na papier do pieczenia. Zastygłą masę delikatnie podważ, oddziel od 
papieru i połam na mniejsze kawałki, przypominające potłuczone szkło.

MASA CUKROWA – OD CZEGO ZACZĄĆ?

JAK PRACOWAĆ Z MASĄ CUKROWĄ?

JAK ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ELEMENTY Z MASY CUKROWEJ?

JAK STWORZYĆ ZIMOWE DEKORACJE Z MASY CUKROWEJ?

CO TO JEST SZKŁO CUKROWE I JAK JE ZROBIĆ?
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Stół to jeden z ważniejszych elementów naszego domu. To wła-
śnie przy nim spotykamy się z pozostałymi domownikami oraz 
ze znajomymi. Kiedy więc przygotowujemy uroczysty obiad lub 
uroczystą kolację, stół staje się naszą wizytówką. 
Choć biel wciąż jest przejawem klasycznej elegancji, obecnie 
coraz rzadziej spotykamy się przy stołach w całości przykrytych 
obrusem. Warto pomyśleć o nadaniu im lekkości poprzez zasto-
sowanie bieżnika lub materiałowych podkładek. Dziś na naszych 
stołach dominują lniane materiały, a także kolory i ozdoby na-
wiązujące do natury. Wśród ozdób doskonale sprawdzą się więc 
żywe, cięte kwiaty, a także gałązki roślin. Elementem dekoracyj-
nym, który wciąż nie traci na aktualności, są natomiast świece. 
Jednak gdy decydujemy się na ich obecność, warto pamiętać 

Na co dzień często jemy w pośpiechu, często również poza 
domem. Dlatego tak ważne stają się te momenty, które przy 
stole możemy dzielić z innymi. Taką magię mają w sobie nie-
wątpliwie święta. W oczekiwaniu na nie warto zaprosić jej 
trochę do swojego stołu i nadać wspólnym posiłkom wyjąt-
kową oprawę. Oto kilka prostych rzeczy, dzięki którym po-
czujemy się nieco bliżej świąt.

CELEBRUJ CHWILE. JAK NADAĆ WSPÓLNEMU 
POSIŁKOWI WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU.
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o ich odpowiednim zabezpieczeniu, a także o tym, aby nie prze-
szkadzały w rozmowie np. przez swoją wysokość. 

PODANO DO STOŁU 
Pięknie przygotowany stół to oczywiście nie wszystko. Niezwy-
kle ważny jest także sposób podania dań. Wszystko zaczyna się 
z momentem doboru zastawy. Powinna ona korespondować 
z tym, jak wygląda nasz stół, a także z okazją, w ramach której 
się spotykamy. Uroczysty obiad rodzinny potrzebować będzie 
innej, nieco bardziej eleganckiej oprawy niż sobotnie spotkanie 
na kolacji z przyjaciółmi. Podczas uroczystego obiadu znów do-
skonale sprawdzi się klasyczna biel. Nie jest to jednak koniecz-
nością. Obecnie swój renesans przeżywają elementy zastawy, 
które znaleźć możemy w kredensach naszych babć. Modne są 
także talerze o nieregularnych kształtach, w plamki oraz w cętki. 

Należy także pamiętać o odpowiednich kieliszkach. Jeśli do obia-
du lub kolacji podajemy wino, na stole nie może zabraknąć od-
powiednio dobranego szkła. Nie bez znaczenia jest rodzaj wina, 
jakie podamy. Do białego używa się mniejszych, subtelniejszych 
kieliszków, ponieważ nie wymaga intensywnego uwalniania aro-
matów, jak ma to miejsce w przypadku wina czerwonego. Wino 
musujące pijemy zaś z wąskich i wysokich kieliszków. 

JEMY OCZAMI, CZYLI O ESTETYCE SERWOWANIA 
JEDZENIA

Gdy nasz stół jest już nakryty, a odpowiednio dobrana zastawa 
pięknie się na nim prezentuje, czas na podawanie dań. Jak wie-
my, tu również wygląd ma znaczenie. Oto kilka prostych zasad, 
o których warto pamiętać.

JAK PODAWAĆ WĘDLINY
O ich estetyce decyduje moment, w którym znajdują się jeszcze 
w lodówce. Pamiętajmy, aby kupować mięso w takiej ilości, aby 
nie musiało długo w niej leżeć. Gwarantuje to zachowanie jego 
świeżości. Możemy przełożyć je także do pojemników lub owi-
nąć papierem.
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Najpopularniejszym sposobem podawania wędlin jest 
ułożenie kilku rzędów nachodzących na siebie plasterków. 
Jednak przemieszanie kształtów także nada półmiskowi 
ciekawy wygląd. Jeśli korzystamy z prostokątnego 
półmiska, pamiętajmy, aby wędliny układać zawsze 
wzdłuż jego dłuższego boku. Można także przedzielić je 
koreczkami z sera, oliwek, ogórków i papryki lub dodatkiem 
świeżej pietruszki, która kolorystycznie wzbogaci naszą 
kompozycję. Niektóre rodzaje wędlin będą się też doskonale 
prezentować, gdy zwiniemy je w rulonik. Dobrym pomysłem 
jest także ułożenie wędlin na desce obok serów.

JAK PODAWAĆ SERY
Jeśli zaś o serach mowa, to zwyczaj podawania ich na desce 
pochodzi z Francji. Odrobina sera doskonale przygotowuje 
nasze kubki smakowe przed sięgnięciem po deser. Szykując 
deskę serów, warto zadbać o jej urozmaicenie. Nie bójmy 
się sięgać po ich różne gatunki. Nasi goście powinni mieć 
wybór między serami miękkimi i twardymi. To samo tyczy 
się zróżnicowania intensywności smaku i pochodzenia 
produktów. 
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Jak więc widać elementów, o które 
powinniśmy zadbać podczas 
uroczystego obiadu lub 
uroczystej kolacji, jest 
wiele. Jednak włożony 
w przygotowania 
wysiłek nadaje 
wyjątkowy charakter 
chwilom, które 
spędzamy z bliskimi. 
Warto w ten sposób 
celebrować wspólnie 
spędzany czas, aby 
móc się nim cieszyć, 
gdy zasiądziemy razem 
do stołu. 

Gdy serwujemy ciasto na paterze, nie powinniśmy układać 
kawałków gęsto. Będzie to nie tylko nieestetyczne, ale też 
problematyczne dla sięgających po nie gości. Konstrukcję 
ze zbyt ciasno ułożonych kawałków można bowiem łatwo 
zniszczyć. Ponadto warto zostawić trochę miejsca, aby ozdobić 
samą paterę. Mogą się na niej znaleźć kawałki małych owoców 
i listki mięty. 

Jeśli zdecydujemy się na ułożenie na desce większych kawałków 
serów, koniecznie zadbajmy o to, aby znalazł się na niej również 
specjalny nóż. Warto zaopatrzyć się w uniwersalny nóż do serów 
o lekko zaokrąglonym kształcie. Dzięki niemu pokroimy sery 
niezależnie od stopnia ich twardości. 

JAK PODAWAĆ CIASTO
Dobry obiad lub kolacja nie mogą obyć się bez ciasta. Jeśli 
podajemy je ułożone na paterze, powinniśmy pamiętać o kilku 
prostych zasadach. Ciasto w kwadratowej lub prostokątnej 
formie dzielimy na kwadratowe kawałki. Trzeba przy tym 
pamiętać, aby odciąć przypieczony brzeg. Krojenie okrągłego 
ciasta można sobie ułatwić, wycinając w jego środku niewielkie 
kółko. Zewnętrzny pierścień ciasta dzielimy na prostokątne 
kawałki, na końcu zaś dzielimy sam środek. 

59



https://kuchnialidla.pl
https://www.lidl.pl/c/deluxe/a10010013
https://www.lidl.pl/c/belbake/a10010074


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



