
Dzień bez jajka, dniem straconym :) 
Święta wielkanocne obfitują w nowalijki i… jajka.  

Jak przetrwać święta i nie zwariować? Przypomnieć sobie, że to TYLKO dwa 
dni wolnego. Również od siedzenia w domu. Wprawdzie pogoda nie ma zbyt 
łaskawych planów względem nadchodzącego weekendu, ale to nie znaczy, że 
mamy się przykuć do świątecznego stołu.  
Zjedzmy śniadanie. Spędźmy czas z osobami nam bliskimi. Wyjdźmy z domu. 
Albo zostańmy, zagrajmy w grę, poczytajmy książkę, posłuchajmy muzyki, 
obejrzyjmy film. Zróbmy wszystko to, na co zwykle brakuje nam czasu.  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Wielkanoc 
Czyli jak przetrwać święta i nie zwariować

WIĘCEJ PRZEPISÓW NA WWW.KUCHARZYCA.PL  KWIECIEŃ 2017

Sos czosnkowy: 
350 g jogurtu 
naturalnego 

2 ząbki czosnku 
przeciśniętego przez 

praskę 
1 pęczek posiekanego 

koperku 

Por w jogurcie 
1 por, pokrojony w 

cienkie paski 
1 łyżka majonezu 

3 łyżki jogurtu 

1 awokado 
1/4 szklanki fasolki 

konserwowej NIE PANIKUJ 
To tylko święta, dwa dni 
wolnego od pracy, czas 

dla najbliższych, czas 
odpoczynku.

1
ZAPLANUJ 

Już dziś zaplanuj co 
zrobisz do jedzenia i 

pamiętaj, dla ilu osób 
przygotowujesz. 

2
ODPOCZNIJ 

Od pracy, problemów. 
Zjedz kawałek ciasta i 

nie miej wyrzutów.
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Pomysł na farsz do 
jajek 
Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt 
wielkanocnych bez faszerowanych 
jajek? 

Pomysłów na faszerowane jajka tyle, ile głów, które nad 
tym myślą. Ja pamiętam żółtko mieszane z wędzoną 
makrelą, ale to już czuć nudą – choć smak uważam za 
kultowy ;) 
Mam dla Was kilka propozycji. Bardzo prostych w 
przygotowaniu, z dwóch składników każdy. Nie 
przejmujcie się żółtkami, z nich można zrobić przepyszną 
paschę. 

• Awokado z pietruszką 
Dojrzałe awokado kroimy na pół, wyciągamy pestkę i 
łyżką wybieramy miąższ do miseczki. Miąższ skrapiamy 
sokiem z cytryny i ugniatamy widelcem. Pęczek pietruszki 
siekamy drobno i mieszamy z awokado. Doprawiamy solą. 
• Rzodkiewka z fetą 
Kilka rzodkiewek kroimy bardzo drobno – siekamy. Ser 
feta ugniatamy widelcem i dodajemy rzodkiewkę, nie 
musimy dodawać soli, bo ser sam w sobie jest już 
wystarczająco słony. 
• Tuńczyk z pomidorem 
Tuńczyka w zalewie odcedzamy dokładnie. Pomidora 
kroimy bardzo drobno – siekamy. Mieszamy składniki. 
Tuńczyk, jak feta – jest wystarczająco słony, by nie było 
potrzeby dosalania. 
• Makrela z żółtkiem 
Klasycznie. Żółtko wyciągamy do miseczki, dodajemy 
makrelę, trochę jogurtu naturalnego i ugniatamy 
widelcem na pastę. Także nie trzeba dosalać, ale można 
dodać posiekany koperek. 
• Z ciecierzycy i pietruszki 
Ugotowaną wcześniej (lub z puszki) ciecierzycę 
miksujemy z pęczkiem pietruszki.  

Można zrobić nadzienie z nasion słonecznika, miksując je 
z ciecierzycą lub żółtkiem. Można dodać łyżkę jogurtu dla 

lepszego połączenia masy.  
Możecie posiekać oliwki i suszone pomidory i wymieszać z 
pestkami.  
Pastą z zielonego groszku też jest wyśmienita – polecam 
mrożony, bo jest smaczniejszy od tego z puszki. Gotujemy 
groszek soląc wodę pod koniec gotowania, a następnie 
miksujemy na gładką masę z dodatkiem łyżki-dwóch 
jogurtu greckiego. Można dodać świeżą miętę, jeśli ktoś 
lubi takie połączenia. 

Eksperymentujcie, na 
zdrowie! Nie bójcie się 
nowych smaków! 

Czasem wydaje się nam, że połączenie pewnych 
smaków nie będzie dobre, a gdy jednak to 
zrobimy - wychodzi idealnie. Nie bójcie się 
próbować nowych smaków. 
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SCHAB Z SZYNKOWARU 
Składniki: 700-800 g schabu * 2 łyżeczki soli peklowej * 3 łyżeczki majeranku * 
2 łyżeczki słodkiej papryki * 1-2 ząbki czosnku  

Przyprawy mieszamy ze sobą i ucieramy z rozgniecionym czosnkiem. 
Przygotowaną mieszkanką nacieramy mięso i wkładamy je do woreczka, w 
którym będzie gotowane, a następnie umieszczamy  w szynkowarze i 
wstawiamy do lodówki na 24-48 h. Po tym czasie szynkowar umieszczamy w 
garnku z gorącą wodą tak, by woda sięgała ok. 2 cm poniżej wieczka 
szynkowaru. Woda powinna się gotować, ale nie wrzeć! Gdy mięso osiągnie 
temperaturę ok. 70 st. C. wyłączamy grzanie kuchenki i pozostawiamy 
szynkowar do ostygnięcia w wodzie, w której się gotował. Ostudzony 
szynkowar wstawiamy do lodówki. Po 12 h mięso jest gotowe.



Rwany chlebek 
pomidorowy 

Nie jest to zwykły chlebek. Raczej 
imprezowy ;) Można go pokroić, ale 
znacznie lepiej jest rwać po kawałku. 

Składniki: 
600 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej 
7 g drożdży instant 
1 jajko 
3/4 szklanki mleka lub wody (ciepłe) 
3 łyżki oleju rzepakowego 
120 g miękkiego masła 
50 g suszonych pomidorów 
1-2 ząbki czosnku 
garść liści świeżej bazylii (lub łyżka suszonej) 
1 łyżeczka soli 
opcjonalnie ser żółty 

Sposób przygotowania: 

Mąkę mieszamy z drożdżami, jajkiem mlekiem, solą i 
olejem. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy w ciepłe 
miejsce, aż podwoi swoją objętość. 
W miseczce mieszamy masło, wyciśnięty przez 
praskę czosnek, posiekane drobno pomidory suszone 
i posiekane liście bazylii, Ja liście kroję nożyczkami, 
żeby olejki z nich nie wsiąkały w deskę. Jeśli lubicie 
oliwki, to możecie je również posiekać i dodać do 
masła; należy je dobrze odsączyć, najlepiej w 
papierowy ręcznik. 
Gdy ciasto już urośnie wałkujemy je – dla ułatwienia 
wałkowania, możemy podzielić je na mniejsze 
porcje. Smarujemy masełkiem na całej powierzchni. 

Kroimy pasy, które następnie składamy jak wachlarz, 
harmonijkę – fałdujemy. Pofałdowane kawałki 
układamy w formie obok siebie. Zostawiamy jeszcze 
na ok. 30 minut, żeby podrosły. Pieczemy w temp. 
180 st. C przez ok. 25 minut. Na wierzch, lub 
pomiędzy układane kawałki możemy dodać ser żółty. 

Zielona babka awokado 
Składniki na 10 babeczek: 
200 g mąki owsianej 
100 g masła klarowanego 
200 g erytrolu/ksylitolu 
2,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
200 g serka ricotta 
1 łyżeczka esencji waniliowej 
3 jajka 
100 g czekolady 70% kakao 

Sposób przygotowania: 

W misce mieszamy suche składniki, dodajemy 
pokruszoną czekoladę lub dropsy czekoladowe.  
Awokado obieramy i miksujemy z serkiem i jajkami 
na gładką masę.  
Łączymy suche i mokre składniki na jednolitą masę. 
Na spód foremek sypiemy płatki migdałów i 
wykładamy ciasto. Jeśli używamy jednej większej 
formy, to płatkami posypujemy wierzch ciasta. 
Pieczemy ok. 30-40 minut (ok. 50-60 jeśli jedna 
większa forma). 
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Pascha 
czyli co z tymi żółtkami po faszerowaniu 
jaj zrobić… Ten wielkanocny sernik bez 
pieczenia choć kaloryczny, jest smaczny 
i zdrowy – jeśli nie zjecie go całego 
sami ;) 

Do wykonania paschy potrzebna jest gaza i najlepiej 
jakaś wysoka forma – albo do ciasta, albo doniczka, 
ostatecznie nawet plastikowa butelka po napoju 
przekrojona na pół.  

Składniki: 

500 g chudego twarogu 
200 g erytrolu/ksylitolu 
5 ugotowanych żółtek  
120 g masła 
2 łyżki śmietany 12% 
2 łyżki migdałów 
50 g dużych rodzynek i/lub wiśni 
50 g czekolady 70% kakao 

Sposób przygotowania 

Rodzynki i wiśnie moczymy we wrzątku. Czekoladę 
kroimy nożem na drobne kawałki  
Twaróg ucieramy z masłem, erytrolem i żółtkami. Do 
masy dodajemy śmietanę i dodatki. Mieszamy.  
Foremkę wykładamy czystą gazą złożoną na pół. Do 
foremki przekładamy masę i dociskamy. Wkładamy 
do lodówki na 24 godziny. 

Terrina 

Składniki: 
10 jajek 
3 sztuki kolorowej papryki 
1 puszka tuńczyka, odcedzonego 

Sposób przygotowania: 
Paprykę kroimy w drobną kostkę. Tuńczyka dobrze 
odcedzamy.  
Miksujemy jajka na gładką masę. Dodajemy paprykę 
i mieszamy.  
Do formy wykładamy połowę masy jajecznej. Na nią 
wykładamy tuńczyka i zalewamy pozostałą częścią 
masy.  
Terrinę pieczemy przez godzinę w temp. ok. 190 st. 
C. Po godzinie zmniejszamy temperaturę do ok. 150 
st. C i pozostawiamy terrinę na ok. 20 minut.
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SAŁATKI DOBRE NA 
WSZYSTKO 
Lekkie, niskokaloryczne, pełne zdrowych warzyw. 
Wykorzystajmy rzodkiewki, awokado, pomidory, 
paprykę, seler naciowy, cukinię, marchewkę. 
Dodajmy chudą wędlinę, pieczone mięso, jajka, sery 
(kozi, feta, mozzarella, brie). Doprawmy ziołami, oliwą 
z oliwek lub pestek np. dyni lub orzechów np. 
w łoskich. Posypmy czarnuszką , kozieradką , 
nasionami lub orzechami. Skropmy sokiem z cytryny 
lub octem balsamicznym. 


