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Piernik Lubelski podany z gotowaną gruszką, mleczną kruszonką, 
sosem śliwkowym oraz lodami miodowo orzechowymi 

SKŁADNIKI

• 700g miodu pszczelego
• 1 kg mąki
• 250 g masła
• Przyprawa korzenna
   opakowanie
• 3 kurze jaja.

Miód i masło podgrzewamy na małym ogniu, aż zbliżą się do momentu wrzenia ale nie dopuszczamy 
do zagotowania. Odstawiamy masę do schłodzenia. 

Do letniej masy dodajemy porcjami mąkę, jaja i mleko rozrobione z solą. Ciasto starannie wyrabiamy przez 
około 30 minut. Ciasto powinno być dość luźne i bardzo klejące, w lodówce stężeje. Jak mamy już gotowe 
ciasto, wkładamy je do glinianego garnka, szklanego naczynia lub miski byle nie do plastiku czy tam do 
metalu. Przykrywamy ścierką lub talerzem i wkładamy do lodówki na minimum miesiąc. 

Przed pieczeniem, 4-5 dni wcześniej, wyciągamy ciasto na parę godzin, czekamy aż uzyska konsystencje która 
pozwoli nam na swobodne rozwałkowanie. Ciasto wyjęte z lodówki będzie jak kamień. Dzielimy ciasto na 
3 równe części, obsypujemy mąką i wałkujemy cienko na placki o grubości około 0,5-1 cm.  W zależności jak 
dużą mamy formę do pieczenia. Każdy placek pieczemy osobno, w piekarniku rozgrzanym do 170-180 C z 
włączoną tylko grzałką dolną. Musimy uważać bo ciasta na miodzie lubią się szybko przypalać. Pieczemy 
około 20 minut ale lepiej sprawdzać ciasto patyczkiem i sugerować się zarumienieniem. 

Po ostudzeniu jest odpowiedni moment na przełożenie ich powidłami. Tak, więc przekładamy piernika lekko 
podgrzanymi powidłami, przykrywamy ściereczką lnianą i obciążamy. Odstawiamy w ciepłym i wilgotnym 
miejscu. Po przełożeniu powidłami dodatkowo zwilgotnieje.

MLECZNA KRUSZONKA

• 60 g mleka w proszku (granulowanego)
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 80 g mąki pszennej
• 2 szczypty soli
• 100 g cukru70 g masła

Masło rozpuścić w rondelku, odstawić. W misce połączyć wszystkie suche składniki, dodać 
rozpuszczone masło i przy pomocy widelca wymieszać do uzyskania kruszonki. Otrzymaną 
mieszankę wysypać równomiernie na blachę piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia 
i piec przez 10 minut w 120ºc. Wyjąć, wystudzić i gotowe.

SOS ŚLIWKOWY

• Śliwki 20 dag
• Masło 1 łyżka
• Wino czerwone o,5 litra
• Cukier

GOTOWANA GRUSZKA

W rondelku przesmażamy na maśle śliwki do momentu aż będą miękkie, dodajemy ukier 
mieszając, następnie wlewamy wino i gotujemy na małym ogniu przez 5 minut po czy 
blenderujemy mikserem i przecieramy przez sito. Otrzymany sos podajemy z naszym pierni-
kiem

Gruszkę obieram i drylujemy z nasion po czym gotujemy około 4 minut w winie z dodatkiem 
miodu oraz przypraw korzennych. Ugotowaną gruszkę podajemy z naszym piernikiem.
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Filet z karpia pieczony w klarowanym maśle 
z chrzanem i sosem z kaszy gryczanej

SKŁADNIKI

•  Karp filet nacinany 600g

•  Masło klarowane 100g

•  Chrzan ostry 100g

•  Ugotowana kasza gryczana 100g

•  Wywar rybny 200 ml

•  Pieczarka brązowa 200g

Karpia doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem. 

Rozgrzewamy masło klarowane, w nim umieszczamy rybę, piecze-
my w temp. 180 st. Przez 10 minut, dodajemy chrzan i pieczemy 
jeszcze kolejne 10 minut. 

Odbieramy dwie łyżki masła z pieczenia ryby i smażymy na nim 
pieczarki krojone w ćwiartki, wlewamy wywar rybny i redukujemy do 
ilości ok. 100 ml, następnie zagęszczamy sos chrzanem z pieczenia 
karpia. 

Układamy rybę na półmisku i polewamy sosem.



Pierogi z gorzką czekoladą

SKŁADNIKI

Farsz:
· 1 kg kapusty kiszonej
· 60 g suszonych grzybów leśnych
· 2 – 3 cebule 
· 3 łyżki oleju
· 5 g masła
· sól
· pieprz czarny
· estragon
· majeranek
· czosnek
· 50 g gorzkiej czekolady

Ciasto
· 2 szklaki mąki pszennej
· 1,25 szklanki gorącej wody
· 5 g masła roztopionego
· 1 żółtko

Dzień wcześniej myjemy suszone grzyby, zalewamy zimną wodą i pozostawiamy na noc. 
Następnego dnia gotujemy do miękkości i odcedzamy. Wodę z grzybów pozostawiamy.
Kapustę kiszoną przekładamy do garnka. Zalewamy wodą, gotujemy pod przykryciem do 
miękkości. Następnie odcedzamy. Po przestygnięciu bardzo dokładnie odciskamy z wody.
Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy 3 łyżki oleju i masło. Wrzuca-
my cebulę i smażymy, aż zmięknie. Do zeszklonej cebuli dodajemy pokrojoną kapustę 
kiszoną i dusimy, aby nadać cudowny aromat. Do kapusty dodajemy drobno pokrojone 
suszone grzyby i podlewamy pozostałą wodą z gotowania grzybów. Na patelni odparowu-
jemy nadmiar wody. Do gorącej kapusty dodajemy drobno pokrojony czosnek oraz resztę 
przypraw i gorzką czekoladę. Wszystko dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitego 
farszu.

PRZYGOTOWUJEMY CIASTO

Do dużej miski wsypujemy 2 szklanki mąki pszennej. Dodajemy gorącą wodę, roztopione 
masło i żółtko. Wyrabiamy ciasto do połączenia składników, aż będzie gładkie i elastycz-
ne. Następnie ciasto przykrywamy lnianą ściereczką i pozostawiamy na 15min.

Ciasto dzielimy na 3 części. Bierzemy jedną część ciasta, resztę pozostawiamy pod przykry-
ciem. Ciasto wałkujemy na cienki placek. W razie potrzeby podsypujemy mąką, jednak w 
jak najmniejszej ilości. Szklanką wykrawamy kółka. Na środek kółka wykładamy łyżeczką 
farsz, składamy na pół i dokładnie zlepiamy brzegi. Następnie odkładamy na blat posypa-
ny mąką. Analogicznie postępujemy z resztą ciasta.

W dużym garnku gotujemy wodę, dodajemy sól. Do gotującej się wody wkładamy część 
pierogów. Delikatnie mieszamy drewnianą łyżką, aby pierogi nie przywarły do dna garnka. 
Gotujemy około 3 – 4 minuty. Pierogi wyławiamy łyżką cedzakową i układamy na talerzu. 
Można podawać od razu albo podsmażyć na patelni. 

 Pierogi stanowią idealny dodatek do wigilijnego czerwonego barszczu.

Składniki na około 65 sztuk
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Tatar z organicznego łososia wędzonego z burakiem, 
musem ze śliwki węgierki oraz jabłkami w occie 

SKŁADNIKI

• Łosoś wędzony 400g

• Burak ćwikłowy 250g

• Jabłko antonówka lub szara reneta 2 szt

• Śliwka węgierka mrożona 250g

• Ojej lniany 50 ml

Łososia kroimy w drobną kostkę, buraka obieramy i kroimy w taką 
samą kostkę jak łososia, doprawiamy solą, miodem i pieprzem. 

Buraki odstawiamy  by się zamarynowały. 

Jabłko kroimy w kosteczkę i marynujemy w occie jabłkowym. 
Śliwkę rozmrażamy, następnie smażymy na karmelu do momentu 
rozgotowania i odparowania nadmiaru płynu. Tak usmażone śliwki, 
za pomocą blendera, przerabiamy na mus. 

Łososia, buraczki, jabłka i mus z śliwki łączymy razem i doprawiamy 
solą i pieprzem oraz olejem lnianym.
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Karp po żydowsku - gefilte fisz

SKŁADNIKI

•  ok 2 kg karpia – jeśli ma intensywny 

zapach moczymy w mleku całą noc 
lub w cytrynie całą dobę

•  100 g cebuli

•  100 g rodzynki

•  100 g migdały

•  2 jaja

•  cytryna 100 g - sok

•  chałka, bułka - namoczona

•  pieprz, sól - do smaku

Wywar:
Gotujemy tak jak na rosół - zamiast kury wkładamy korpusy z karpia z 
głową : marchewka, seler, pietruszka, pęczek natki, liść laurowy, ziele 
angielski, cebula, koper, sól.
Po zagotowaniu zalewamy nim pulpety z karpia, zakręcamy słoik i mamy 
gefilte fisz. Zostawiamy do stężenia.

Farsz:
Mięso z karpia mielimy 3 razy. Po trzecim razie dajemy podsmażoną cebul-
kę, odciśniętą chałkę/bułkę, dodajemy 2 żółtka, wyciśnięty sok z cytryny, 
migdały, rodzynki. Masę wyrabiamy tak długo, aż mięso puści klej. Można 
dodać trochę żelatyny - ale tylko kiedy mięso nam się nie klei. Można odsta-
wić do lodówki. Formujemy kulki i wkładamy je do wywaru. Gotujemy ok 45 
minut do godziny, w zależności ile ważył karp.

Na półmisek kładziemy kulki, liść sałaty, trochę tę galaretę, ćwikłę, chrzan

PS. Białko z jajek ubijamy na sztywno i dodajemy do masy, delikatnie 
mieszając ręką - masa wtedy będzie pulchna
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Grzany Miód

SKŁADNIKI

•  200 ml miodu pitnego

•  trzy goździki

•  jedna łyżeczka miodu

•  trzy plasterki świeżego 

    lub suszonego jabłka

•  łyżeczka rodzynek

•  trzy migdały

•  szczypta cynamonu i imbiru
(zamiennie można dodać świeży
 imbir i laskę cynamonu, grzaniec 
 będzie bardziej dekoracyjny)

Miód pitny wlewamy do garnka, dodajemy pozostałe składniki, 
mieszamy, Podgrzewamy uważając, aby miód się nie zagotował 
(temp. max 80 stopni).

Przelewany do naczynia i podajemy.

Na bazie powyższego przepisu można zrobić grzaniec 
bezalkoholowy zastępując miód pitny np. sokiem jabłkowym. 
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Pierniki lubelskie

SKŁADNIKI

• 5 szklanek mąki pszennej (800 g)

• 1 szklanka mąki żytniej (130 g)

• 2/3 szklanki miodu (250 g)

• 1 szklanka śmietany kwaśnej 18% (250 g)

• 150 g miękkiego masła

• 7 żółtek

• 1,5 szklanki cukru pudru

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• 1 łyżeczka sody

• 2 opakowania przyprawy do piernika

• 2 płaskie łyżki kakao 

Miód podgrzewamy, aby nabrał płynnej konsystencji. Do gorącego miodu 
wsypujemy przyprawę do pierników. Całość mieszamy i odstawiamy do prze-
studzenia.

Mąkę pszenną i żytnią przesiewamy do dużej miski. Dodajemy proszek 
do pieczenia, sodę oraz kakao. Całość dokładnie mieszamy.

Żółtka ucieramy razem z cukrem pudrem przez około 3-5 minut, aż zrobią się 
puszyste i wyraźnie jaśniejsze.

Następnie, na środku mąki robimy zagłębienie. Dodajemy pokrojone na małe 
kawałki miękkie masło, wlewamy przestudzony miód, utarte żółtka oraz 
dodajemy śmietanę.

Całość zagniatamy.

Następnie zagniecione ciasto przykrywamy i odstawiamy na godzinę, 
aby odpoczęło. (Ciasto można również przygotować 1-2 dni przed pieczeniem 
i przechowywać w lodówce.)

Po tym czasie odrywamy około 1/3 ciasta i podsypując mąką, wałkujemy 
je na grubość 3-5 mm. Wycinamy dowolne kształty.

Piekarnik nagrzewamy do 180 st.C, grzałka górna i dolna, bez termoobiegu. 
Pierniczki pieczemy od 12 -15 minut.

 przepis na ok. 50 sztuk 



Pierogi drożdżowe z kapustą i grzybami na sianku z pora

•  600g mąka
•  3 Płaskie łyżeczki soli
•  8g Drożdży instant
•  4 Łyżki masła
•  2 Jaja
•  360 Ml mleka
•  5 Płaskich łyżek cukru

Do rondelka wlej mleko, dodaj cukier oraz masło, podgrzej 
aby masło i cukier się rozpuściło. Do naczynia wsyp mąkę, 
drożdże, sól, żółtka,  dodaj wystudzone mleko i wymie-
szaj dokładnie.

Następnie, gdy ciasto jest już jednolite, dokończ wyrabia-
nie na stolnicy podsypując dodatkowo mąką.

Wyrobione ciasto odkładamy na godzinę w ciepłe miejsce 
i przykrywami ściereczką. W ten czas zajmujemy się 
farszem oraz siankiem.

Opłukane grzyby suszone zalewamy 3 szklankami wrzą-
cej wody i przykrywamy aby oddały smak. Cebulę kroimy 
w kostkę podsmażamy na oliwie, dodajemy odciśnięta 
i pokrojona kapustę kiszoną, przez sito wlewamy wodę 
z grzybów a grzyby cienko kroimy i również dodajemy 
do kapusty. Ścieramy na dużych oczkach pieczarki i zaczy-
namy dusić farsz.
 

Gdy płyn się zredukuję, doprawiamy. Zalecam delikatnie 
posolić, a znacznie intensywniej popieprzyć.
 
Umyte pędy pora, skrój na długość 6 cm. Przekrój na pół, 
a następnie krój cienkie podłużne paski. Wymieszaj mąkę 
z solą, i wrzuć do niej pora. Obtoczonego w mące należy 
rzucić na rozgrzany olej i wyjąć gdy jest rumiany.
 
Gdy ciasto jest już gotowe rozwałkowujemy je na grubość 
około 1-1,5 cm, wykrawamy szklanką ciasto. Przed fasze-
rowaniem należy trochę rozciągnąć ciasto w dłoniach, tak 
aby weszło jak najwięcej farszu.

Dokładnie zlepione pierogi układamy na blachę posmaro-
waną olejem, następnie smarujemy je białkiem które 
zostało nam z produkcji ciasta. Pieczemy około 10 min 
w temperaturze 170 stopni z ustawionym termoobie-
giem.

•  200g Kapusty kiszonej
•  2 Cebule
•  40g Grzybów suszonych
•  4 Duże pieczarki
•  3 Szklanki wody
•  Oliwa do smażenia
•  Sól, pieprz do smaku

•  2 Duże pory
•  100g Mąka
•  olej do smażenia
•  1 Czubata łyżeczka soli

CIASTO FARSZ SIANKO Z PORA

PRZEPIS

przepis na około 20 sztuk 
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Filet z karpia w migdałach z pieczarkami, 
placki z kaszy gryczanej, sos z gruszki

SKŁADNIKI
•  Filet z karpia – 500g
•  Pieczarki – 100g
•  Olej – 50ml
•  Koperek – 60g
•  Masło – 50g
•  Chilli świeże – 20g
•  Migdały w płatkach – 20g
•  Sól i pieprz do smaku

Filet z ryby oczyścić i dobrze opłukać pod bieżącą, zimną wodą. Następnie zamarynować 
w soli i pieprzu, cytrynie i koperku.

Pieczarki umyć pod bieżącą wodą i włożyć do miski, następnie polać olejem i doprawić 
solą. Pieczarki upiec w piekarniku w 160 stopniach przez 15 minut. 

Migdały uprażyć na rozgrzanej patelni. 

Całość umieścić w jednym naczyniu i piec w piekarniku przez 20 minut w temperaturze 
170 stopni. Przed samym wyjęciem z pieca dodać kawałek masła dla stworzenia aroma-
tycznego sosu.

Porcja: 2 osoby 

PLACKI GRYCZANE 
SELEREM
•  Kasza gryczana sucha – 60g
•  Seler korzeń – 100g
•  Cebula – 30g
•  Jajko – 1 szt.
•  Masło – 40g
•  Mąka pszenna – 40g
•  Olej do usmażenia placków
•  Sól i pieprz do smaku

Kaszę gryczaną ugotować i wystudzić. Następnie dodać starty na drobnej tarce seler. 
Cebulę posiekać w drobną kostkę i zeszklić na maśle. Całość przesypać do miski oraz wbić 
1 jajko, dodać mąkę, doprawić do smaku i dobrze wymieszać całość, tak by powstało gęste 
ciasto z których formujemy placki o wadze około 50g (około 5cm), które smażymy na 
rozgrzanej patelni.

SOS GRUSZKOWY
•  Gruszka – 200g
•  Cukier – 30g
•  Śmietanka 30% - 200 ml
•  Sól do smaku

Gruszki obrać i pokroić w kostkę. Śmietankę z cukrem i cynamo-
nem zagotować i zredukować o połowę. Do gotowej śmietanki 
dodajemy gruszkę i solimy. Odstawiamy z palnika i po 20 minu-
tach delikatnie podgrzewany wtedy wszystkie smaki są już 
idealnie połączone.
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Tarta z wędzonym karpiem, borowikami i twarogiem

SKŁADNIKI

•  200g mąki pszennej
•  100 masła
•  1 jajko
•  szczypta soli
•  1 łyżka wody 
zależy od wielkości 
jajka jakiego użyliśmy

Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy pokrojone w małe kostki masło, wlewamy 
roztrzepane jajko i wsypujemy sól. Wyrabiamy ręcznie do powstania gładkiego ciasta, 
gdyby składniki nie chciały się połączyć dolewamy wodę. Z ciasta formujemy kulę i zawija-
my w folię, przekładamy do lodówki na minimum 30 minut. 

Formę smarujemy cienko masłem. Schłodzone ciasto wałkujemy na cieki placek o nieco 
większej średnicy niż nasza forma, przekładamy ciasto używając wałka. Dociskamy ciasto 
do dna i boków formy, nakłuwamy widelcem a następnie kładziemy na nim papier do 
pieczenia. Wysypujemy groch lub ceramiczne kulki i wkładamy do nagrzanego do 190'C 
piekarnika na około 15min. Po tym czasie wyjmujemy formę z pieca, usuwamy obciążenie 
i pieczemy do zrumienienia przez około 10min.

Ciasto na tartę o średnicy 25cm

FARSZ

•  300g obranego z ości 
wędzonego karpia z Pustelni
•  1 średnia cebula
•  50g suszonych borowików
•  300g twarogu "Klinek 
z ziołami" z Bychawy
•  100ml śmietany
•  2 jajka
•  sól, pieprz

Borowiki namaczamy w wodzie przez około godzinę. Cebulę siekamy w drobną kostkę i 
przesmażamy na 1 łyżce oleju. Grzyby siekamy i dodajemy do cebuli, smażymy jeszcze 
kilka minut. Mieszamy z karpiem i rozkładamy na podpieczonym cieście. Rękami kruszy-
my też twaróg i rozsypujemy równo po formie. Śmietanę mieszamy z jajkami, szczyptą 
soli i pieprzu i rozlewamy do farszu.

Wkładamy do piekarnika i zapiekamy przez około 30min.

Serwujemy na ciepło lub zimno.
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