
Najlepsze wypieki, polecane w zdrowym żywieniu, z opisem koniecznych czynności. Wojciech Sierka życzy 
smacznego. 

 
I BABKA HERBACIANA 

1. 8 dkg margaryny 
2. 10 dkg cukru 
3. 2 żółtka 
4. 25 dkg mąki 
5. 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
6. 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
7. 1 szklanka mocnej herbaty 
8. 8 dkg rodzynek 
9. ½ łyżeczki otartej skórki z cytryny 
10. szczypta soli 
Wymiksować 1+2+3, dodawać 
przesiewając przez sitko 4+5+6, podlewać 
7 i na koniec dodać 8+9+10. 
Rodzynki (zamoczone wcześniej w 
herbacie), dodawać oprószone mąką 
(wtedy nie opadają na dno). 
Piec 60 minut w 180OC. Po upieczeniu 
lepiej nie otwierać piekarnika, bo ciasto 
lubi opadać. 

 
II SUPER PIZZA 

1. ½ kg mąki 
2. 4 dkg drożdży 
3. 250 ml ciepłej wody 
4. płaska łyżeczka soli 
5. płaska łyżeczka cukru 
6. 2 łyżki oliwy 
7. ½ kg pieczarek 
8. wędlina 
9. oregano 
 
2+3+5 wymieszać, zostawić na 15 minut, 
dodać przygotowany zaczyn drożdżowy do 
1+4+6. 
Wyrobione ciasto pozostawić na 15 minut, 
zagnieść ponownie i ułożyć na 
posmarowanej oliwą blasze z piekarnika. 
Ułożone na blasze ciasto wysmarować 
przecierem z czosnkiem (granulowany lub 
świeżo rozdrobniony), ułożyć wędlinę i co 
tam się chce, pokryć usmażonymi 

pieczarkami i potartym serem. Nie 
żałować przyprawy, najlepiej oregano, ale 
posypywać pod serem, żeby się nie 
przypalało od góry. 
Piec w nagrzanym piekarniki, 15-20 minut. 
Obserwować pizzę podczas wypieku, jeśli 
ser się przypala, to wyjmować szybko. 

 
III BABKA MAJONEZOWA 

4 jajka 
1 szklanka cukru 
½ maki ziemniaczanej 
½ szklanki mąki pszennej 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
3 łyżki majonezu 
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka i powoli 
mąkę wymieszaną z proszkiem (tak, w 
takiej kolejności). Na koniec dodać 3 łyżki 
majonezu. 
Piec 60 minut w 180OC, w tortownicy z 
dziurką. 
 

IV CIASTO Z JABŁKAMI I ORZECHAMI –
d o b r e  i  m o k r e  

 
1 szklanka orzechów włoskich (pokroić) 
6 jabłek (pokroić, wielkość dowolna) 
¾ szklanki rodzynek 
2 szklanki mąki tortowej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka sody 
4 jaja 
¾ szklanki oliwy 
1,5 szklanki cukru 
 
Jaja miksować 10 minut z olejem + 
cukrem. Dodać mąkę z sodą i proszkiem, 
miksować. Na koniec dodać resztę i 
wymieszać. 
Piec 60 minut w 180OC. 



Najlepsze wypieki, polecane w zdrowym żywieniu, z opisem koniecznych czynności. Wojciech Sierka życzy 
smacznego. 
 

V SZARLOTKA „NAJLEPSZA NA ŚWIECIE” 
z WWW, ale rewelacja 

Ciasto:  
4 szklanki mąki 
łyżeczka proszku do pieczenia 
szklanka cukru pudru   
1 1/2 kostki masła   
6 dużych żółtek   
2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany   
Nadzienie:  
8-10 kwaskowatych jabłek, obranych 
pokrajanych na półplasterki 
1/4 szklanki wody 
1 szklanka cukru 
2 łyżeczki cynamonu   
2 łyżki maki ziemniaczanej 
3 łyżki soku z cytryny 
Pianka: 
6 białek  
1/2 szklanki cukru  
1 budyń  
3 łyżki tartej bułki   
cukier puder do posypania 
 
Ciasto:  
Mąkę, cukier puder i proszek do pieczenia 
przesiać do dużej miski. Masło pokroić na 
małe kawałki, dodać do mąki i wymieszać 
aż masa będzie grudkowata. Dodać żółtka i 
kwaśną śmietanę i wyrobić ciasto (można 
zrobić to w malakserze). Ciasto podzielić 
na dwie części 1/3 i 2/3. Zawinąć w folię i 
schłodzić w lodówce (co najmniej kilka 
godzin) lub w zamrażarce (około godziny).  
Nadzienie:  
Pokrojone jabłka umieścić w rondelku, 
dodać wodę i dusić przykryte około 15 
minut, nie mieszać. Dodać cynamon i 
cukier, lekko wymieszać. Mąkę 
ziemniaczaną zmieszać z sokiem 
cytrynowym, dodać do masy jabłkowej i 
dusić jeszcze przez 2 minuty. Masa 

powinna być bardzo gęsta, ale nie 
rozgotowana.  
Rozgrzać piekarnik do 180 st.C. Formę 
(34cm x 23cm) posmarować masłem 
[wyłożyłam papierem do pieczenia] i 
zetrzeć do niej na tarce jedną część ciasta. 
Lekko wgnieść ciasto, tak aby 
powierzchnia była raczej jednolita i 
podpiec w piekarniku przez około 8 minut. 
Wyjąć z piekarnika, lekko przestudzić.  
Pianka: 
Ubić białka na sztywną pianę. Pod koniec 
ubijania stopniowo dodawać cukier, na 
końcu wmieszać budyń używając 
najniższych obrotów miksera. 
Podpieczone ciasto posypać tartą bułką, 
wyłożyć na to nadzienie jabłkowe, piankę 
budyniową i zetrzeć na nią pozostałą część 
ciasta.  
Piec około godziny, aż powierzchnia ładnie 
się zrumieni. Lekko przestudzić, posypać 
cukrem pudrem. 
Przepis na naprawdę sporą blachę. 
 

VI KLUSKI SZLACHCIE 
http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/klus
ki-szlachcice-2 


