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KUCHNIA. Bożonarodzeniowe przepisy na słodko

Idą święta
„Krok po kroku, krok po kroczku, 
najpiękniejsze w całym roczku 
idą święta”. Razem z Bożym 
Narodzeniem, wielkimi krokami 
zbliża się świąteczne obżarstwo. 
Diety idą w kąt. Świętujemy 
bez umiaru. Czas na kaloryczny 
odwyk przyjdzie dopiero 
po nowym roku. 

Keks bożonarodzeniowy

Składniki: 2 szklanki mąki, 5 jajek, 
kostka masła, 20 dag cukru, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia, odrobina cukru 
waniliowego, 2 łyżki śmietany 18%, 
bakalie według uznania – 30-40 dag

Masło, śmietanę i jajka wyjąć wcześniej 
z  lodówki, tak żeby miały temperatu-
rę pokojową. Suszone owoce opłukać, 
drobno pokroić i oprószyć łyżką mąki. 
Masło utrzeć z  cukrem, do  utartej 
masy dodawać po  jednym jajku i  da-
lej ucierać. Do utartej masy stopniowo 
dodawać po  łyżce mąki wymieszanej 
z proszkiem do pieczenia.
Do utartego ciasta dodać 2 łyżki 
śmietany, a później bakalie i wymie-
szać. Keksówkę wysmarować tłusz-
czem i wysypać bułką tartą lub wy-
łożyć papierem do pieczenia. Piekar-
nik początkowo ustawić na  200 °C 

i  piec ciasto przez 15 minut, później 
zmniejszyć temperaturę do 180 °C. Po 
30 minutach należy sprawdzić czy cia-
sto jest gotowe (suchy patyczek). Aby 
keks nie opadł, najlepiej trzymać go 
przez noc w uchylonym piekarniku. 

Mikołajkowa panna cotta

Składniki:  Panna cotta – pół laski 
wanilii, 100 ml mleka, 330 ml śmie-
tany (nie mniej niż 30% tłuszczu),  
2 łyżeczki żelatyny w proszku, 50 g 
cukru. Sos malinowy – 200 g świe-
żych malin

Pół laski wanilii przekroić wzdłuż, 
wyskrobać ziarna. Do garnka włożyć 
ziarna i rozciętą laskę wanilii, dodać 
mleko, śmietanę, żelatynę i  cukier, 
podgrzewać przez 10 minut. Laskę 
wanilii ostrożnie usunąć. Wymieszać, 
przelać do silikonowych foremek lub 
filiżanek, odstawić do  lodówki na   
3 godziny. Maliny zmiksować z odro-
biną cukru. Po  zastygnięciu panna 
cottę przełożyć na talerzyki, podawać 
polaną sosem malinowym.

Świąteczne doniczki

Składniki: 300 g mlecznej czekolady, 
pokrojonej na kawałki, 50 g kruchych 

ciastek kakaowych, 200 ml śmietany 
(min. 30% tłuszczu), mocno schło-
dzonej, 150 g serka mascarpone, moc-
no schłodzonego, 20-30 g cukru, 2 ły- 
żeczki cukru waniliowego, 15-20 g  
kakao naturalnego, niesłodzonego, 
100 g świeżych malin, plus dodatko-
wa ilość do dekoracji (ok. 50 g)
Dodatkowo: 6 papierowych kubecz-
ków

Czekoladę mleczną rozpuścić 
w  garnku, przełożyć do  przygoto-
wanych kubeczków, rozprowadzić 
łyżką równomiernie na dnie i ścian-
kach do wysokości ok. 7 cm. W razie 
potrzeby po ok. 5 minutach ponow-
nie rozsmarować łyżką czekoladę 
na ściankach kubeczków, aby powsta-
ły grubsze ścianki. Odstawić do  lo-
dówki na  około 30 minut, aby cze-
kolada stężała, następnie nożyczkami 
rozciąć kubeczki i delikatnie oderwać 
papier, by wyjąć czekoladowe donicz-
ki. Odstawić ponownie do lodówki.
Do miski wlać śmietanę, dodać mascar-
pone, cukier i cukier waniliowy, ubijać 
do  momentu uzyskania konsystencji 
bitej śmietany. Dodać kakao, ubijać 
przez krótką chwilę, następnie dodać 
maliny, delikatnie wymieszać łyżką. 
Przełożyć do  przygotowanych doni-
czek, posypać rozdrobnionymi ciastka-
mi. Podawać bezpośrednio po przygo-
towaniu lub schłodzone, udekorowane 
miętą i malinami lub cukrowymi ozdo-
bami w kształcie choinek.

Gwiazda z makiem

Składniki: 200 g mleka, 120 g cukru, 
40 g drożdży świeżych, pokruszo-
nych, 4 jajka, 600 g mąki pszennej, 
plus dodatkowa ilość do  oprószenia 
blatu, ¼ łyżeczki ekstraktu z  wani-
lii, naturalnego (opcjonalnie), 50 g 
miękkiego, pokrojonego na  kawałki 
masła, 900 g masy makowej, cukier 
puder do oprószenia

Do miski wlać delikatnie podgrzane, 
letnie mleko. Dodać cukier i drożdże, 
wymieszać mikserem na niskich ob-
rotach. Następnie rozbić jajka, żółtka 
oddzielić od białek, odstawić. Do mi-
ski z drożdżami dodać żółtka, mąkę, 
ekstrakt z  wanilii i  masło, wyrabiać 
przez 2 minuty. Całość zostawić 
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w misce, przykryć czystą ściereczką kuchenną i odstawić. 
W  osobnym naczyniu ubijać białka do  momentu uzy-
skania sztywnej piany. Pianę z ubitych białek delikatnie 
wymieszać z masą makową. Rozgrzać piekarnik do tem-
peratury 180 °C. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia.
Wyrośnięte ciasto przełożyć na  oprószony mąką blat, 
uformować kulę, podzielić na  4 równe części, na-
stępnie każdą z  nich rozwałkować na  kształt koła  
(Ø ok. 30 cm). Aby uzyskać pożądany kształt można 
wyciąć nadmiar ciasta. Pierwszy kawałek ciasta prze-
łożyć na  przygotowaną wcześniej blachę, rozsmarować 
na  nim ⅓ masy makowej, pozostawiając ok. 0,5 cm 
wolnego brzegu. Ułożyć kolejną, rozwałkowaną porcję 
ciasta, posmarować połową masy makowej. Przykryć  
trzecim blatem ciasta, posmarować pozostałą częścią 
masy makowej. Na wierzchu ułożyć ostatni krążek ciasta, 
delikatnie docisnąć. 
Na środku ciasta zaznaczyć szklanką okrąg (Ø 8 cm). 
Za pomocą bardzo ostrego noża (zaczynając od miejsca 
zaznaczonego okręgu), podzielić ciasto na 4 części, a każ-
dą ćwiartkę – na 4 równe trójkąty. Następnie chwycić równocześnie za 2 kawałki ciasta i zawinąć je dwukrotnie w kie-
runku do środka (tzn. jeden kawałek skręcić dwukrotnie w prawo, a sąsiadujący dwukrotnie w lewo). Wewnętrzne rogi 
podstawy trójkątów skleić, a zewnętrzne naciągnąć, tworząc ramiona gwiazdy. Czynności powtórzyć dla pozostałych 
kawałków. Odstawić do wyrośnięcia na ok. 20 minut. Piec przez 30-35 minut w temperaturze 180 °C. Gwiazdę droż-
dżową z makiem podawać po ostudzeniu, oprószoną cukrem pudrem lub polukrowaną. 
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