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MAZURKI I
INNE

SŁODKOŚCI

 



175 g mąki pszennej

25 g cukru pudru

100 g masła, schłodzonego

pół łyżki kwaśnej śmietany 18%

1 żółtko

szczypta soli

Wszystkie składniki na ciasto

wyrobić/zmiksować .Ciasto uformować w

kulę, owinąć folią i włożyć do lodówki na 1

godzinę. 

Rozwałkować na grubość 5mm, zrobić
rant. Wylać masę kajmakową, owocową
lub czekoladową i udekorować bakaliami. Ania

Mazurek



350 g mąki pszennej krupczatki

200 g zimnego masła
100 g cukru pudru

1 łyżka gęstej kwaśnej śmietany 18%

2 żółtka

250 g kajmaku

150 g czekolady mlecznej

40 g orzechów laskowych

SPÓD:

MASA:

wykonanie na następnej stronie >>>

Aga

MAZUREK KAJMAKOWO-
CZEKOLADOWY Z ORZECHAMI



Aga

MAZUREK KAJMAKOWO-
CZEKOLADOWY Z ORZECHAMI

Oddzielić białka i żółtka, wymieszać mąkę, cukier puder i

masło, a po chwili dodać żółtka i śmietanę. Szybko

zagnieść by masa się nie nagrzała, ponieważ to kruche

ciasto. Na papierze do pieczenia rozwałkować ciasto na

grubość ok 6 mm, odmierzyć prostokąt wielkości 25 na 30

cm i dociąć ciasto. Ciasto, które odkroimy powinno nam

idealnie wystarczyć na wykonanie niewielkiego rantu.

Odcięte ciasto wałkujemy dłońmi w niewielki wałeczek i

układamy na brzegach. Następnie przyciskamy widelcem,

by spłaszczyć nieco wałek i stworzyć wzorek. 

Papier do pieczenia z ciastem przekładamy na blachę.

Spód pieczemy w 200ºC przez 20 min, aż do złotego

rumianego koloru. 

Spód wystudzić na spód wyłożyć kajmak i rozsmarować
równomiernie, a następnie schłodzić w lodówce, aż kajmak

stężeje na tyle, by można było na nim rozsmarować
warstwę czekolady. Orzechy laskowe posiekać dość grubo,  

a następnie podprażyć je kilka minut na suchej patelni i

nieco przestudzić. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej

szybko rozsmarować na kajmaku. Następnie rozsypać
orzechy na czekoladzie. 

 

WYKONANIE:



300 g mąki pszennej

150 g masła (lub margaryny)

80 g cukru pudru

1 jajko 

ok. 180 g dżemu, najlepiej kwaskowatego

(np. malinowy, z owoców leśnych)

1 puszka masy krówkowej (400 lub 500g)

lub puszka słodkiego mleka

skondensowanego

migdały w płatkach, ok. 30 g czekolady,

suszone morele do dekoracji

CIASTO:

DODATKOWO:

 

wykonanie na następnej stronie >>>

Sylwia

MAZUREK KAJMAKOWY



Sylwia

MAZUREK KAJMAKOWY
Jeśli mamy puszkę mleka skondensowanego słodzonego, należy

włożyć ją do wąskiego, ale wysokiego garnka. Zalać wodą, aby

woda przykryła puszkę i gotować 3 godziny (puszkę o pojemności

500 g) lub 2,5 godziny (puszkę o pojemności 400 g). Od

zagotowania wody, gotować dalej na małej mocy palnika (aby

woda tylko „mrugała”). Od czasu do czasu sprawdzać poziom wody

w garnku. W razie potrzeby dolewać wrzątku, aby puszka cały czas

była zanurzona w wodzie. Następnie wyciągać puszkę w wody i

pozostawić do ostygnięcia. Z podanych składników na ciasto

kruche zagnieść jednolite ciasto, ręcznie lub przy użyciu robota

kuchennego. Owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok.

1 godzinę. Ciasto chwilę zagnieść, aby zmiękło. Następnie

rozwałkować na duży placek, od razu na papierze do pieczenia.

Placek przyciąć, aby powstał prostokąt (u mnie o wymiarach 35x 32

cm). Ciasto, razem z papierem do pieczenia, przełożyć na dużą
blachę.

WYKONANIE:

Z resztek ciasta uformować wałeczki i zrobić brzeg.

Dżem przetrzeć przez sitko, aby pozbyć się pestek i

rozsmarować na cieście.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut w

temperaturze 180°C, grzałka góra- dół, aż brzegi się
zarumienią. Blachę z ciastem wyciągnąć na blat i

pozostawić do ostygnięcia.

Masę krówkową rozmieszać łyżką w miseczce, aby

zrobiła się gładka i miękka. Następnie rozsmarować
ją na cieście i udekorować mazurka według uznania.



150g kadaiyf

 3 łyżki masła 

 1/4 szkl. wody 

 60 g cukru 

 1 łyżka soku z cytryny 

 1 łyżka soku z pomarańczy

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI SYROP:

Z cukru i wody ugotować syrop, dodać wodę i soki.

Stopić masło. Kadaiyf zwinąć w gniazdka. Ułożyć w

papilotkach do muffinek. Każde gniazdko polać
stopionym masłem,piec w temp.180stop. około 15

min, aż ciasto się zarumieni. Udekorować. Ania

Gniazdka kadaiyf



 1 kg sera mielonego

 400 ml jogurtu naturalnego

 200 g cukru pudru

 20 g żelatyny 

 morele w puszce

SKŁADNIKI:

WYKONANIE:

Zmiksować ser, jogurt, cukier puder. 

Dodać żelatynę.

Wylać masę serową do płytkiej i szerokiej

formy, wcisnąć połówki moreli.

Zostawić do stężenia.
Ania

Sernik "jajka sadzone"



6 białek

375 g cukru

1,5 łyżeczki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka białego octu winnego lub soku z

cytryny

250 g mascarpone, zimnego

1 łyżka cukru wanilinowego

1/2 szklanki (125 ml) śmietanki 30%, b. zimnej

SKŁADNIKI BEZA: 

SKŁADNIKI KREM:

Z pozostałych żółtek polecam przygotować Crem

Brulee :)

wykonanie na następnej stronie >>>

Mateusz

�wiąteczna pyszota



Mateusz

�wiąteczna pyszota
WYKONANIE:

BEZA: 

Piekarnik nagrzać do 120 stopni C (bez termoobiegu). Blachę
wyłożyć ją papierem do pieczenia. Do misy miksera wlać
białka i ubić na sztywną pianę. Stopniowo dodawać cukier, po

1 łyżce, cały czas dokładnie i długo ubijając po każdej dodanej

porcji cukru. Nie zmniejszać ilości cukru, bo beza może się nie

udać. Piana powinna być bardzo sztywna, gęsta i błyszcząca.

Ubijać jeszcze przez około 3 minuty, aby piana się
ustabilizowała. Na koniec dodać mąkę ziemniaczaną i ocet i

ubijać jeszcze przez minutę. Pianę wyłożyć dużymi łyżkami na

blachę i delikatnie rozsmarować i "podnieść" szpatułką boki.

Wstawić do piekarnika i piec przez 30 minut w 120 stopniach

C. Następnie zmniejszyć temperaturę do 100 stopni i piec

(suszyć) bezę przez minimum 3 godziny.

KREM:

Do misy miksera włożyć mascarpone, cukier

wanilinowy oraz śmietankę i ubijać przez około 1

minutę, do czasu aż masa zwiększy objętość i

będzie sztywna. Krem wyłożyć na bezę przed

samym podaniem. Udekorować owocami.



500 ml śmietanki kremówki 36%

6 żółtek

1/3 szklanki cukru

1 laska wanilii

SKŁADNIKI:

WYKONANIE:

W rondelku na małym ogniu zagotować śmietankę z dodatkiem

cukru i wyłuskanych łyżeczką ziarenek z przeciętej wzdłuż laski

wanilii (lub cukier waniliowy). Gdy śmietanka zacznie się gotować,

odstawić z ognia i przestudzić. Żółtka ubijać mikserem przez około
pół minuty (nie na puszystą masę). Dolewać ciepłą śmietanę, po

łyżce lub cienkim strumieniem, cały czas miksując na małych

obrotach miksera bez ubijania kremu. Ma on być gładki i

błyszczący. Piekarnik nagrzać do 100 stopni C. Foremki do

zapiekania napełnić masą wlewając ją przez sitko. Wstawić desery

do piekarnika i piec przez 50 minut. Krem powinien być ścięty. 

 

Mateusz

CREM BRULEE

Wyjąć, ostudzić i schłodzić w lodówce, najlepiej

przez całą noc.

Po schłodzeniu wierzch deseru posypać równą
warstwą cukru i opalić go specjalnym palnikiem do

creme brulee. Cukier się rozpuści, zrumieni i

utworzy się charakterystyczna skorupka.

(alternatywnie cukier puder). Udekorować
świeżymi owocami i miętą.



5 dużych białek 

250 g drobnego cukru do wypieków

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej

szczypta soli

SKŁADNIKI: 

WYKONANIE:

W misie miksera ubić białka ze szczyptą soli na

sztywną pianę. Dodawać cukier, po łyżce, do

powstania sztywnej piany. Dodać soku z cytryny i ubić.

Dodać skrobię ziemniaczaną i wymieszać.

Masę bezową przełożyć do rękawa cukierniczego i

formować gniazdka, tworzące wieniec. Piekarnik

rozgrzać do temperatury 150ºC. Włożyć do niego

bezę i zmniejszyć temperaturę do 120ºC. Suszyć przez

około2 godziny do 2 godzin, aż beza będzie sucha. Ania

Wieniec bezowy



350g mąki pszennej

300g cukru

250g masła 

6 jajek 

łyżka proszku do pieczenia

sok z 2 cytryn

2 łyżki otartej skórki cytrynowej

SKŁADNIKI: 

WYKONANIE:

Masło utrzeć z cukrem na puszystą masę. Miksując,

dodawać po jednym jajku, dolewając sok z cytryn.

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Dodać
do utartej masy i delikatnie wymieszać. Na końcu

dodać skórkę cytrynową.

Ciasto przełożyć do formy na babkę z kominkiem o

średnicy 22cm wysmarowanej masłem (lub

margaryną) i posypanej mąką.

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 50 minut, do

suchego patyczka, w temperaturze 180°C .

Polukrować Ania

Babka cytrynowa



1 szklanka mącki

1 kostka margaryny

4 jaja

1 szklanka cukru pudru

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

1 łyżka kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

cukier waniliowy

SKŁADNIKI: 

WYKONANIE:

Jaja utrzeć z cukrem pudrem. 

Ze szklanki mąki odsypać 1 łyżkę, resztę wymieszać z

mąką ziemniaczaną, cukrem waniliowym i proszkiem

do pieczenia.

Mieszankę z mąki  dodawać do masy jajecznej i na

koniec wlać roztopioną margarynę.

Ciasto podzielić na 2 części. Do jednej dodać
pozostawioną wcześniej łyżkę mąki, do drugiej

kakao. Piec ok. 35 min. w temp. 170-190 stopni C. Szymon

Babka marmurkowa



4 jajka

2/3 szklanki majonezu

2/3 szklanki cukru pudru

1 łyżka cukru waniliowego

2 łyżeczki startej skórki z cytryny

90 g mąki pszennej

90 g mąki ziemniaczanej

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

SKŁADNIKI: 

Mariusz

Babka wielkanocna



Mariusz

Babka wielkanocna
WYKONANIE:

Jajka ocieplić, włożyć do miski, zalać bardzo ciepłą wodą z

kranu i odstawić na ok. 10 - 15 minut, w razie potrzeby zmienić
wodę na cieplejszą. Majonez wyjąć wcześniej z lodówki aby się
ocieplił. Oddzielić białka od żółtek. Piekarnik nagrzać do 170

stopni C. Ubijać białka aż będą prawie sztywne. Stopniowo

dodawać cukier cały czas miksując i dokładnie ubijając masę.

Dodać cukier wanilinowy i skórkę z cytryny. Dodawać stopniowo

żółtka dalej ubijając składniki na puszystą masę. 

Do oddzielnej miski przesiać mąkę pszenną, ziemniaczaną oraz

proszek do pieczenia, wymieszać. Dodać do ubitych składników

i zmiksować na minimalnych obrotach miksera. Pod koniec

dodać majonez i zmiksować na jednolitą masę. Wyłożyć do

formy na babkę posmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką.

Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 40 - 45

minut do suchego patyczka. 



3 szklanki + 2 łyżki mąki pszennej 

20 g świeżych drożdży

½ szklanki mleka 

3 żółtka

½ szklanki cukru

75 g masła
szczypta soli

300-400 g twarogu 

½ szklanki cukru pudru

SKŁADNIKI: 

 

wykonanie na następnej stronie >>>
Ania

Strucla z serem



Robimy zaczyn. Drożdże mieszamy wraz z połową ciepłego

mleka, łyżeczką cukru i dwoma łyżkami mąki. Odkładamy, aż
podwoją objętość. W dużej misie mieszamy ze sobą mąkę,

żółtka, wyrośnięty zaczyn, rozpuszczone masło, pozostałe
mleko, cukier i sól. Wyrabiamy razem na jednolite, elastyczne

ciasto – najlepiej ok. 10 minut (ręcznie lub hakiem miksera).

Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 40 minut do

wyrośnięcia w ciepłym miejscu. W tym czasie twaróg dokładnie

rozgniatamy widelcem wraz z cukrem pudrem oraz skórką
otartą z wyparzonej wrzątkiem pomarańczy.

Wyrośnięte ciasto uderzamy dłonią w celu odgazowania.

Rozwałkowujemy na prostokąt o jednym boku co najmniej 30

cm.  

Ania

Strucla z serem
WYKONANIE:

Na powierzchni rozsmarowujemy twaróg,

zostawiając wolne brzegi. Zwijamy drożdżówkę w

rulon, a następnie przecinamy ostrym nożem

wzdłuż rulonu – dzieląc go na dwie części, ale

zostawiając zlepiony brzeg. Dostaniemy dwa

zlepione paski. Zwijamy je ze sobą – skręcając i

formujemy wieniec. Zostawiamy na co najmniej 1,5

godziny do wyrośnięcia .. Po wyrośnięciu piekarnik

nagrzewamy do 180°C wstawiamy ciasto,

nakrywamy luźno wierzch papierem do pieczenia

(aby nie spiekło się na górze) i pieczemy ok. 45-50

minut. 



200 g mąki tortowej

100 g mąki krupczatki

200 g masła, zimnego

3 łyżki cukru pudru

2 żółtka

1 łyżeczka cukru waniliowego

2 łyżki zimnej wody

 szczypta soli

2 białka

2 szklanki cukru pudru

SKŁADNIKI: 

SKŁADNIKI NA LUKIER:

DODATKOWO:

barwniki: różowy, zielony i żółty (opcjonalnie)

wykonanie na następnej stronie >>>
Malwina

Ciasteczka wielkanocne



Malwina

Ciasteczka wielkanocne
WYKONANIE:

Masło i żółtka powinny być prosto z lodówki. Mąki przesiewamy

razem z cukrem pudrem. Następnie dodajemy sól, cukier

waniliowy oraz kawałki masła i siekamy siekaczką do ciasta

kruchego lub nożem. Następnie dodajemy żółtka, wodę i szybko

zagniatamy jednolite ciasto. Gotowe owijamy folią i wkładamy na

około 1 godzinę do lodówki. Po tym czasie na oprószonej mąką
stolnicy wałkujemy ciasto na kilkumilimetrowy placek. Foremkami

do ciasteczek wykrawamy ciasteczka i przekładamy na blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do rozgrzanego

piekarnika do 180 C i pieczemy przez około 10-15 min. do lekkiego

zarumienienia. Białko ucieramy razem z cukrem pudrem na gęstą,

jednolitą (bez grudek), ale płynną konsystencję.

  Dzielimy na trzy większe części i jedną mniejszą do

wykonania kropeczek na ciasteczkach. Do trzech

miseczek dodajemy barwniki. Lukier przekładamy do

sztywnego woreczka foliowego i lekko ścięłam róg.

Dekorowałam ciasteczka zaczynając od brzegów,

następnie je wypełniałam dosyć dużą ilością lukru w

kolorze. Na koniec gdy lukier stężał wykonywałam na

każdym kropeczki białym lukrem. Ciasteczka

przechowujemy w szczelnym pojemniku.



240 g migdałów

270 g gorzkiej czekolady (min. 60% kakao)

130 g oleju kokosowego

400 g buraków (czerwonych, ugotowanych)

130 g miodu

4 jajka

25 g naturalnego kakao

1 szczypta soli

60 g mąki kokosowej (ja mielę wióry kokosowe)

1 czubata łyżka proszku do pieczenia

SKŁADNIKI: 

wykonanie na nastepnej stronie >>>

Paulina

Migdałowe brownie z
buraka



240 g migdałów rozdrobnić, a buraczki zetrzeć na tarce o

małych oczkach (baaardzo drobniuteńko). Czekoladę
roztopić razem z olejem kokosowym na małym ogniu, w

rondelku – i tu, po roztopieniu składników wlać otrzymają
zawartość do miski, dodać buraka, miód, jajka, kakao i sól.

Wszystko zmiksować na gładką masę. W międzyczasie nie

zapomnij nastawić piekarnika do 190 stopni (bez termo

obiegu, wystarczy grzani góra-dół). Dodać rozdrobnione

ówcześnie migdały, mąkę kokosową i proszek do pieczenia.

Wszystko wymieszać. 

Przełożyć do formy – powyższe składniki idealnie pasują na

24x24 cm. Piec 30-35 minut w 180 stopniach. Teraz cały
dom otuli zapach słodkiego buraka i miodu! 

Po 30 minutach warto sprawdzić wykałaczką, czy w środku

ciasto się upiekło – żeby nie było zakalca 😊

Paulina

Migdałowe brownie z
buraka

WYKONANIE:



2x czekolada gorzka (200 g, najlepsza Wedel)

3 jajka (całe)

1 kostka masła (200g)

3/4 szklanki cukru ( ale można mniej, żeby nie bylo

za słodkie)

SKŁADNIKI: 

WYKONANIE:

Czekoladę rozpuścić z masłem w garnku.

Żółtka utrzeć z cukrem (mikserem).

Masę czekoladową (przestudzoną) wlać do żółtek i

wymieszać.

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę i dodać
do reszty masy.  Delikatnie wymieszać szpatułką.

Piec w 180 stopniach ok 40 minut.

Najlepiej smakuje z lodami ;)

Brownie z chrupiącą
sk�rką

Edyta



Marcin

Gniazdko wielkanocne
¼ kostki drożdży (10 g)

30 g cukru

80 g masła
120 g mleka

320 g mąki (typ 550)

1 jajko

1 szczypta soli

mąka do posypania stolnicy

1 żółtko

2 łyżki śmietany

2 puste rulony z tektury (od papierowych

ręczników)

folia aluminiowa

SKŁADNIKI: 

PONADTO:

wykonanie na nastepnej stronie >>>



Marcin

Gniazdko wielkanocne
Drożdże, cukier, masło i mleko wymieszać. Dodać mąkę, jajko i

sól. Wyrabiać ciasto. Podzielić ciasto na osiem części,

uformować z każdej wałek i pod przykryciem zostawić na

posypanej mąką stolnicy na 1 godzinę 30 minut (do wyrośnięcia).

Rulony z tektury pociąć na 4 równej wielkości części i każdą
owinąć folią aluminiową.

Każdy wałek ciasta przeciąć na pół, z obu kawałków uformować
cieńsze wałki długości ok. 30 cm i skręcić po dwa razem.

Skręcone z wałków ciasta „powrozy” owinąć wokół tekturowych

rulonów, końce ciasta skleić razem albo podwinąć pod spód.

Ułożyć „gniazdka” na blasze wyścielonej papierem do pieczenia,

przykryć i odłożyć na 30 minut do wyrośnięcia.

Piekarnik rozgrzać do 180°C. Żółtko rozmącić ze śmietaną i

posmarować gniazdka. Piec 18 minut, ostudzić na kratce do ciast.

WYKONANIE:



WYTRAWNE
PRZYSMAKI

 



5 czubatych łyżek mąki gryczanej

5 ząbków czosnku

3 listki laurowe

8 ziaren ziela angielskiego

8 ziaren pieprzu czarnego

500 ml ciepłej wody

WYKONANIE:

Do szklanego słoika lub kamionki wsypać mąkę, dodać
przyprawy i przekrojone w pół ząbki czosnku. Zalać ciepłą
wodą i dokładnie wymieszać drewnianą łyżką. Naczynie

przykryć gazą i odstawić w ciepłe miejsce na kilka dni. Zakwas

należy codziennie przemieszać drewnianą łyżką. Aby

przyspieszyć proces fermentacji można zaszczepić zakwas

łyżką wody z niepasteryzowanych kiszonych ogórków lub

wrzucić do niego skórkę żytniego chleba. 

Marcin

Gryczany zakwas na żurek
SKŁADNIKI: 



500g dobrej jakości białej surowej kiełbasy

2 duże cebule

2 średniej wielkości jabłka

4 ząbki czosnku

300 ml cydru klasycznego np. Lubelskiego

1 łyżka oleju rzepakowego

skórka otarta z 1 cytryny

1kopiasta łyżeczka majeranku

1 łyżeczka rozmarynu

½ łyżeczki gorczycy

Szczypta pieprzu cayenne

3 ziarna ziela angielskiego

3 liście laurowe

Świeżo mielony czarny pieprz – do smaku

SKŁADNIKI:  

PRZYPRAWY:

wykonanie na nastepnej stronie >>>

Pieczona w cydrze biała kiełbasa z
jabłkami, cebulą i sk�rką cytrynową

Marcin



WYKONANIE:  

Cebulę kroimy w półksiężyce, czosnek obieramy i kroimy

w plasterki. Smażymy na oleju, cebula ma się zeszklić.

Dodajemy pokrojone w półksiężyce jabłka (bez obierania)

i wszystkie przyprawy. Podsmażamy do zarumienienia.

Wlewamy cydr i całość przekładamy na dno

żaroodpornego naczynia. Dodajemy skórkę z cytryny i

układamy na wierzchu kiełbasy. Naczynie wkładamy do

piekarnika i zapiekamy bez przykrycia ok. 45-50 min w

temperaturze 180 stopni. Kiełbasy w połowie pieczenia

należy obrócić. Podawać z chrzanem lub musztardą

Pieczona w cydrze biała kiełbasa z
jabłkami, cebulą i sk�rką cytrynową

Marcin



Groszek konserwowy (puszka) 1 sztuka

Majonez 4 łyżki

Kukurydza, puszka 1 sztuka

Papryka czerwona (pokrojona w kostkę) 1 sztuka

Pieczarki 6 sztuk

Wędzone podudzie z kurczaka 2 sztuki

Musztarda Dijon 1 łyżeczka

Natka pietruszki (posiekana) 1 pęczek

SKŁADNIKI:  

Sałatka z wędzonym
kurczakiem

WYKONANIE:

Mięso z kurczaka oddziel od kości i pokrój w niedużą
kostkę (1x1 cm). Pieczarki pokrój w ósemki i sparz chwilę
we wrzącej wodzie. Zmieszaj majonez z musztardą
oraz posiekaną natką. W misce połącz groszek,

kukurydzę, pieczarki, pokrojone mięso z kurczaka oraz

paprykę
Dodaj przygotowany majonezowy sos i wszystko razem

dokładnie wymieszaj. Gotową sałatkę przełóż do

salaterki i podawaj. Aga



2 tortille pszenne lub pełnoziarniste

3 jajka

2 łyżki majonezu

2 łyżeczki musztardy

6 kawałków suszonych pomidorów

3 łyżki posiekanego szczypiorku

1 świeży ogórek

garść rukoli lub sałata lodowa

SKŁADNIKI:  

WYKONANIE:

Jajka ugotować na twardo, obrać ze skorupek, posiekać w

kosteczkę, dodać majonez i musztardę, doprawić solą i

pieprzem i rozgnieść razem widelcem. Pastę rozsmarować
na tortillach, posypać pokrojonymi w kosteczkę suszonymi

pomidorami, szczypiorkiem i rukolą. Dodać obranego i

pokrojonego na cienkie i długie plasterki ogórka. Zwinąć
roladki w miarę ciasno, następnie pokroić na ok. 2 cm

kawałki, spiąć wykałaczkami i ułożyć na półmisku.

Roladki z tortilli

Edyta



Smacznych Świąt
Wielkanocnych

życzy
 


