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ŚWIĄTECZNA KUCHNIA. Jajka na słono, jajka na słodko

Jajo w roli głównej

Jajka z pieczarkami

10 lub więcej jaj, 50 dag piecza-
rek, 2 cebule, masło, majonez, sól 
i pieprz
Ugotować jajka na  twardo. 
Obrać i  pokroić na  połów-
ki. Łyżeczką wyjąć żółtka 
i  wrzucić do  miski. Pieczarki 
pokroić w półplasterki. Usma-
żyć z cebulą na maśle, aż będą 
rumiane. Wrzucić do  miski 
z żółtkami, wymieszać, dodać ma-
jonezu, niedużo, tylko do  połącze-
nia składników. Dodać sól i  pieprz. 
Można dodać także posiekaną natkę 
pietruszki. Powstałą masę nakładać 
łyżeczką do  połówek białek. Jajka 
z pieczarkami są doskonałe na wiel-
kanocne śniadanie i  jako przekąska 
pomiędzy świątecznymi posiłkami.

Ćwikła z chrzanem

1 kg buraków ćwikłowych, 2 korzenie 
chrzanu, łyżka cukru, sok z  cytryny 
i sól do smaku.
Buraki upiec w piekarniku lub ugo-
tować na  parze, ostudzić, obrać ze 
skórki i zetrzeć na drobnej tarce. Po-
łączyć ze świeżo utartym chrzanem, 
doprawić i  dokładnie wymieszać. 
Ćwikłę należy przyrządzać kilka 
dni przed podaniem, aby się dobrze 
przegryzła.

Sos staropolski

3 ugotowane na  twardo żółtka, sok  
z  3 cytryn, 0,25 l gęstej śmietany,  

2 pęczki posiekanego szczypiorku, łyż-
ka świeżo utartego chrzanu, sól i cukier 

Żółtka utrzeć z sokiem cytrynowym 
na gęstą masę. Wymieszać ze śmie-
taną, dodać posiekany szczypiorek 
i  chrzan, przyprawić. Przygotować 
na 3 godziny przed podaniem, by sos 
dojrzał.

Pascha

80 dag świeżego twarożku, 4 żółtka,  
30 dag cukru, 200 ml kremowej 
śmietanki, 20 dag masła, 10 dag 
drobno posiekanych kandyzowanych 
owoców, 10 dag obranych i  drob-
no posiekanych słodkich migdałów,  
10 dag wymoczonych i odciśniętych 
rodzynków sułtańskich, drobno po-
siekana skórka z cytryny, pół drobno 
posiekanej laski wanilii
Przybranie: 5 dag wiśni z konfitury, 
garść prażonych płatków migdało-

wych, garść kandyzowanej skórki 
pomarańczowej
Żółtka utrzeć z  cukrem na  jasną, 
pulchną masę, dodać śmietankę 
i stale mieszając, ogrzewać na bardzo 
małym ogniu do temperatury 80 0C. 
Dodać masło, twaróg, kandyzowane 
owoce, rodzynki, migdały, skórkę 
cytrynową i  wanilię. Starannie wy-
mieszać. Dno i  ścianki specjalnej, 
dziurkowanej formy (można też użyć 
zwykłej donicy) wyłożyć 2-3 war-
stwami gęstego muślinu (albo gazy). 
Przełożyć do  niej uzyskaną masę 
serową i  wstawić do  większego na-
czynia, do  którego odciekać będzie 
serwatka i  umieścić na  12 godzin 
w lodówce.
Po całkowitym odsączeniu serwatki, 
paschę wyjąć ostrożnie z formy, zdjąć 
muślin. Przybrać wiśniami,  kawa-
łeczkami kandyzowanej skórki po-
marańczowej i  prażonymi migdało-
wymi płatkami.

Babka cytrynowa

1½ szklanki mąki, pół szlanki cukru, 
30 dag masła, 7 jajek, dwie cytryny, 
łyżeczka proszku do pieczenia
Lukier: ¾ szklanki cukru pudru, sok 
z cytryny, odrobina rumu

Białka oddzielamy od żółtek. Żółt-
ka ucieramy do białości (na puszystą 
masę) z masłem i cukrem. Dodajemy 
startą skórkę z  dwóch cytryn i  sok 
z  jednej cytryny. Cytryny należy 
wcześniej wyszorować i sparzyć. 
Wsypujemy mąkę wymieszaną 
z  proszkiem do  pieczenia i  delikat-
nie mieszamy. Następnie ubijamy 
na sztywno pianę z białek ze szczyp-
tą soli i dodajemy do masy. 
Ciasto przekładamy do  foremki 
na  babkę, uprzednio wysmarowanej 
tłuszczem i  obsypanej bułką tartą. 
Pieczemy przez 50 minut w tempe-
raturze 180 °C. Po upieczeniu babkę 
wyjmujemy z  piekarnika, studzimy 
w  foremce, a  następnie wyjmujemy 
i  jeszcze ciepłą polewamy cytryno-
wym lukrem. Dekorujemy kandyzo-
waną lub świeżą skórką cytrynową.
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Jajka z pieczarkami to smak mojego dzieciństwa. Nie mogły się bez 
nich obyć żadne święta, ani imieniny. Proste i pyszne, w sam raz 
do podkradania. Z kolei babka cytrynowa, wymagająca siedmiu jaj 
i mnóstwa masła, to odkrycie ostatnich lat, którego ani serniki, 
ani mazurki nie pokonają. Niby niepozorna, znika mimochodem,  
ale zawsze do ostatniego okruszka. Wielkanoc, jak wie każde dziecko 
i dorosły, to święta z jajem w roli głównej. W tym roku święta mamy 
na samym początku kwietnia, dlatego przypominamy kilka  
świątecznych przepisów już w marcowym numerze. 


