
ŚWIĄTECZNE ŁAKOCIE



Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czas magiczny i bardzo rodzinny.

Nie może w tym czasie zabraknąć pachnącej choinki czy migocącychświatełek. Nie może zabraknąć 

również świątecznych smakołyków. Zanim zaczniemy świętować nasze domy wypełni cała gama 

zapachów. Jednym z nich jest zapach pieczonych pierniczków, które są obowiązkowym punktem na liście 

przedświątecznych przygotowań. Bo tylko w tym wyjątkowym czasie pierniczki pachną 

i smakują najlepiej. Pieczenie i dekorowanie pierniczków to także doskonała okazja 

do wspólnych rozmów i wspaniałej zabawy. To najlepszy sposób na oderwanie się od codzienności 

i wprowadzenie w prawdziwie świąteczny nastrój. 

Z pewnością macie w rodzinach przepisy na pierniczki, które przekazywane są z pokolenia na 

pokolenie. My też mamy dla Was nasze propozycje, nie tylko na pierniczki.

ZAPRASZAMY!!

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA...



PIERNICZKI

Składniki:

1 kg mąki pszennej

300g masła

250g cukru

250g miodu

1 opakowanie przyprawy do piernika

2 łyżeczki cynamonu

4 łyżki kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki sody

3 żółtka

4-5 łyżek słodkiej śmietany



PRZYGOTOWANIE

1. Masło, cukier, miód, przyprawę, kakao i cynamon

pogrzać ciągle mieszając do połączenia składników.

Ostudzić.

2. Sodę rozpuścić w 2 łyżkach wody. Wmieszać

do masy miodowej. Dodać żółtka i wymieszać.

3. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Połączyć

z masą miodową i zagniatać ciasto. Na końcu dodać

śmietanę aby ciasto zrobiło się jednolite.

4. Rozwałkować na ok. 5-7 mm.

5. Wykrawać świąteczne kształty i piec

w 180 stopniach ok. 10. minut.



LUKIER

Pieczenie pierniczków to wspaniała zabawa ale jeszcze lepsza jest przy ich ozdabianiu. Najczęściej

wykorzystuje się do tego lukier. Zrobienie lukru jest łatwe, wymaga tylko czasu. Należy bowiem go

dokładnie utrzeć, najlepiej mikserem przez ok. 15 minut. Jeśli przyspieszycie ten proces, lukier nie

będzie lśniący i może odpaść z pierniczków. Do lukru możecie dodać barwniki spożywcze, by uzyskać

dowolny kolor. W sklepach dostępne są również specjalne pisaki czy cukrowe ozdoby w różnych

kształtach. Dzięki nim Wasze pierniczki będą jeszcze bardziej kolorowe i wyjątkowe.

Składniki:

• 1 białko

• szklanka cukru pudru

• kilka kropel soku z cytryny



NASZA RADA

Pierniczki z proponowanego przez nas przepisu po wystudzeniu robią się twarde. 

Potrzebują czasu aby zmięknąć. Dla niecierpliwych mamy dobrą i sprawdzoną radę. 

Wystarczy pierniczki włożyć do dużego słoja lub puszki i wsadzić do nich obierkę 

z jabłek. Szczelnie zamykamy pojemnik. Bardzo szybko zaczną robić się miękkie. 

Pamiętajcie, żeby obierki wymieniać na świeże!



KRUCHE CIASTECZKA CYNAMONOWE

Składniki powinny być w temperaturze pokojowej:

400g mąki pszennej

200g masła w temperaturze pokojowej

110g cukru pudru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

1 jajko

szczypta soli

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu



PRZYGOTOWANIE

1. Do mąki dodać proszek do pieczenia, szczyptę soli, cynamon i wymieszać.

2. Do miski przełożyć masło, przesiać cukier puder, dodać cukier wanilinowy

i ucierać mikserem przez około 2-3 minuty. Dodać jajko i wymieszać mikserem na średnich

obrotach do połączenia składników.

3. Do maślanej masy dodać przygotowaną mąkę i wymieszać mikserem na niskich obrotach, aż

powstaną wilgotne okruchy. Następnie rękoma zagnieść ciasto. Ciasto podzielić na dwie części,

każdą zawinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na około 45-60 minut.

4. Schłodzone ciasto krótko zagnieść i dosyć cienko rozwałkować. Z ciasta wycinać ciasteczka

i układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Blaszki wstawić do nagrzanego

piekarnika. Piec w 170C na funkcji termoobieg przez około 12-14 minut. Po wyjęciu z piekarnika

odczekać 5-10 minut i dopiero przenosić ciasteczka z blachy do całkowitego ostygnięcia.



KEKS

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

6 jajek

¾ szklanki cukru pudru

200g miękkiego masła

2 łyżki kwaśnej śmietany

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

30 dag mieszanki keksowej



PRZYGOTOWANIE

1. Mąkę, proszek do pieczenia i bakalie wymieszać razem 

w misce.

2. Masło z cukrem pudrem utrzeć mikserem najpierw na 

wolnych, za chwilę na szybkich obrotach.

3. Nie przerywając miksowania dodawać po jednym jajku.

4. Dodać mąkę z bakaliami i kwaśną śmietanę.

5. Dokładnie wymieszać łyżką.

6. Przełożyć do keksówki wysmarowanej masłem.

7. Piec w temperaturze 170 stopni przez ok 50 min (do suchego 

patyczka).

Życzymy wspaniałej zabawy podczas przygotowywania 

świątecznych smakołyków.

Opracowały: 

B. Kozioł, 

A. Borkowska


