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Drodzy Drugoklasiści!

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. W wolnej chwili przeczytajcie, co
przygotowujemy na śniadanie wielkanocne. Wiemy, że w każdym domu macie swoje
ulubione potrawy, ale te które przedstawiamy należą do polskiej tradycji. Życzymy

Wam, aby Wielkanoc była jeszcze pyszniejsza, niż dotychczas!

Wychowawczynie klas drugich

Dla chętnych:

   Na  zakończenie  proponujemy,  abyś  zrobiła/zrobił  zdjęcie  i  przesłała/przesłał
przepis  np.  babki,  mazurka  lub  innego  ciasta,  które  znalazło  się  na  Twoim
wielkanocnym stole.

Wiem, co podajemy na tradycyjny świąteczny stół.

    Wielkanocny stół powinien być bogaty w różnego typu potrawy! Znajdują się na
nim między  innymi  różnego  typu  mięsa  i  sałatki,  jajka,  chleb  i  słodkie  wypieki
np.mazurki, babki, serniki.  

Co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole? 

Jajka,  babka,  kiełbasa  i  żurek  to  obowiązkowe  dania.  Jakie  jeszcze  potrawy
powinniśmy przygotować na Wielkanoc? 

      Tradycją jest podawanie na śniadanie wielkanocne jajek, które symbolizują nowe
życie. Jaja na Wielkanoc możemy przygotować na wiele różnych sposobów. Jakie
potrawy z jajek możemy podać? 

Potrawy wielkanocne z jajek:
- jajka faszerowane (np. łososiem, avokado, pieczarkami, szynką)
- pasta jajeczna ze szczypiorkiem, z serem (mogą być różne warianty)
- jajka z chrzanem lub majonezem
- sałatka z jajek z np. z tuńczykiem
- jajka faszerowane w skorupkach.

     Na Wielkanoc przygotowujemy też oczywiście inne potrawy. Wiele z nich to
dania tradycyjne, które jednak mogą się nieco różnić w zależności od regionu kraju,
w którym mieszkamy.



Lista potraw wielkanocnych:

- żurek lub barszcz biały z kiełbasą
- pieczona biała kiełbasa
- kiełbasa
- pasztet wielkanocny
- chleb
- sałatka jarzynowa
- ser biały (w niektórych regionach)
- schab lub szynka pieczona.

   Na  wielkanocnym  stole  nie  może  też  zabraknąć  słodkości,  gdyż  desery  są
charakterystycznym elementem świąt, ale i po prostu spędzania czasu z najbliższymi.

Desery wielkanocne:
- babka wielkanocna (drożdżowa, cytrynowa, różne rodzaje)
- mazurek (np. kajmakowy, czekoladowy, bakaliowy, marcepanowy)
- pascha wielkanocna
- makowiec
- sernik
- baranek wielkanocny z ciasta.

Podajemy Wam kilka przepisów na świąteczne smakołyki. 

Babka cytrynowa

Składniki:

 

Sposób wykonania:

Posyp babkę cytrynową cukrem pudrem, ale jeśli masz trochę więcej czasu, możesz

przygotować pyszny lukier. Do ciasta możesz też dodać ulubione bakalie.

- 250 g mąki,

- 250 g margaryny np. Kasi

- 250 g cukru,

- 4 jajka,

- 1 cytryna,  sparzona i  wyszorowana ostrą  stroną

gąbki,

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,

- cukier puder po posypania

https://polki.pl/przepisy/desery,przepis-na-idealny-lukier-nie-tylko-na-swiateczne-pierniki,11661,przepis.html


1. Oddziel białka od żółtek. Żółtka utrzyj na gładką masę z cukrem i margaryną.

2. Cytrynę zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Dodaj do masy.

3. Białka ubij na sztywną pianę z dodatkiem szczypty soli. Wymieszaj delikatnie 

z drugą częścią masy, a następnie dodawaj stopniowo mąkę wymieszaną z proszkiem

do pieczenia, cały czas mieszając łyżką.

4. Formę do babki natłuść margaryną i oprósz bułką tartą. Przełóż ciasto do formy.

5. Babkę cytrynową piecz przez 50 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu

przestudź jeszcze chwilę w foremce, a następnie wyjmij i oprósz cukrem pudrem.

Smacznego!

Mazurek  marcepanowo-śliwkowy           

Składniki na 8–10 porcji:

- 20 dag masy marcepanowej

- 5 dag masła

- 4 łyżki mąki

- 2 łyżki cukru

- 2 jajka

- skórka otarta z pomarańczy

- słoik powideł śliwkowych

Na masę czekoladową:

- 3/4 kostki masła

- 3/4 szklanki cukru pudru

- 1,5 tabliczki czekolady deserowej

Do polania wierzchu:

- 2 tabliczki białej czekolady



- 2–3 łyżki likieru migdałowego

Do dekoracji:

- 10 dag płatków migdałowych

- kolorowy lukier

Sposób wykonania:

1. Masło utrzyj z cukrem. Miksując, dodawaj miękki marcepan pokrojony na małe 
kawałki. Dobrze utrzyj. Dodaj jajka, mąkę i skórkę pomarańczową. Zmiksuj. 

Ciasto rozsmaruj na blasze (20 x 30 cm) wyłożonej pergaminem. Piecz 12–15 minut
w temp. 190 stopni. 

2. Ciasto przekrój na pół wzdłuż dłuższego boku. Oba blaty posmaruj powidłami,
jeden  posyp  płatkami  migdałowymi.  Przykryj  drugim  (posmarowaną  stroną).

3.  Białą  czekoladę  roztop  na  parze,  dodaj  likier  migdałowy,  ostudź.  Gdy  masa
zacznie  gęstnieć,  polej  wierzch  mazurka.  Odstaw  do  zastygnięcia.

4. Czekoladę deserową rozpuść na parze.  Masło utrzyj z cukrem. Miksując dodaj
czekoladę. Masę przełóż do szprycy, wyciśnij dekoracyjny rant. Ułóż na nim płatki
migdałowe. Lukrem zrób napis. 

Mazurek kajmakowy bez pieczenia (na herbatnikach)

 

Składniki:
- 350 g herbatników,

- puszka masy kajmakowej,

- 180 g dżemu morelowego,

- 30 g rodzynek,

- 30 g siekanych orzechów (np. włoskich),

- 30 g posiekanej czekolady.



Sposób wykonania:

1. Przygotuj  formę do pieczenia  lub naczynie żaroodporne o prostokątnej  formie,

wyłóż folią aluminiową i papierem do pieczenia.

2. Ułóż warstwę z herbatników. Posmaruj je masą i posyp orzechami.

3. Przełóż kolejnym piętrem herbatników i nałóż dżem morelowy.

4. Wierzch mazurka  kajmakowego udekoruj  rodzynkami,  migdałami  i  kawałkami

czekolady – wybierz deserową lub gorzką. 

Źródła:
Wikipedia – grafika,
Przepisy: polki.pl
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