
 

 

 
 

ĆWIKŁA 

Składniki:   

5 większych buraków (ok 1 kg),  

2 łyżki chrzanu,  

1/2 łyżeczki cukru, 

sól do smaku, 

Buraczki umyj, następnie ugotuj do miękkości, ostudź. 

Obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach, dodaj chrzan, cukier i sól,wymieszaj. 

PASCHA 

Składniki: 

 500g twarogu półtłustego lub tłustego (u mnie półtłusty) 

 3 żółtka 

 150g cukru 

 2 łyżeczki cukru waniliowego 

 130ml słodkiej śmietany 30- 36% 

 130g masła 

 50g migdałów 

 50g rodzynek 

 50g kandyzowanej skórki pomarańczowej 

Sposób przygotowania: 

1. Twaróg zmielić dwukrotnie. 

2. Migdały włożyć do miski i zalać wrzącą wodą. Pozostawić na co najmniej 

5 min. Obrać ze skórki. (Skórka po sparzeniu wrzątkiem powinna ładnie 

odchodzić. W tym celu należy ścisnąć migdał palcami). Obrane migdały 

osuszyć na ściereczce i posiekać nie za drobno. 

3. Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. Dalej miksując dodać 

śmietanę. Naczynie z utartymi żółtkami i śmietaną włożyć do większego 

garnka z gotującą się wodą tak, aby woda z większego garnka nie 

dotykała naczynia z jajkami. Ubijać ok. 10 min. Masa powinna trochę 

zgęstnieć. 

4. Naczynie z ubitymi jajkami ściągnąć z pieca i dalej miksując, dodać 

porcjami miękkie masło, a następnie ser. 

5. Na końcu wmieszać migdały, rodzynki i skórkę pomarańczową. 

6. Masę przełożyć do miski wyłożonej gazą lub ściereczką. Wstawić do 

lodówki na 12 godz. 

7. Kolejno odwrócić na talerz, ściągnąć gazę (ściereczkę) i udekorować 

według uznania  

  



 

 

 
SAŁATKA WARSTWOWA ZE ŚLEDZIAMI  I BURACZKAMI 
 

 

 

Składniki: 

 

4  śledzie matiesy 

2 ugotowane ziemniaki 

2 ugotowane buraki 

1 ugotowana marchewka 

2 ogórki kiszone  

1 mała cebula 

2 jajka ugotowane na twardo 

Na sos: 

4 łyżki majonezu 

4 łyżki jogurtu 

Sól, pieprz 

Sposób przygotowania: 

Śledzie moczymy w mleku lub w  wodzie ok 2 godz., następnie kroimy w 
większą kostkę. Ziemniaki, buraki i marchewkę obieramy i również kroimy w 
kostkę, ogórki także. Jajka ścieramy na tarce. Cebulę bardzo drobno siekamy.                                              
Jogurt mieszamy z majonezem, solą i pieprzem.                                         
Przygotowujemy przezroczystą miskę. Na dnie układamy połowę śledzi i cebuli, 
smarujemy sosem, następnie ziemniaki i marchewka, lekko solimy i pieprzymy i 
ponownie smarujemy sosem. Kładziemy kolejną warstwę śledzi, cebuli, ogórki, 
buraki, oraz ostatnią warstwę sosu. Na koniec posypujemy startym jajkiem. 
Schładzamy przed podaniem.  
 


