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Na krem:
•2 szkl. śmietany kremówki
•6 dag masła
•20 dag białej czekolady
•5 dag miodu

1Drożdże rozcieram z łyż-
ką cukru oraz łyżką mąki.  

Dolewam połowę mleka. 
Mieszam i odstawiam za-
czyn do wyrośnięcia. Pozo-
stałą mąkę przesiewam do 
miseczki. Dodaję sól, cukier, 
wodę, resztę ciepłego mle-
ka oraz żółtka, jajko, śmieta-
nę 18 proc., skórkę i alkohol. 
Dokładam zaczyn, wyra-

Ciastka na koniec karnawału

•7 szkl. mąki pszennej
•5 dag świeżych drożdży
•3 żółtka
•1 jajko
•2 łyżki śmietany 18 proc.
•1/2 szkl. cukru
•2 i 1/2 szkl. ciepłego 
mleka
•1/4 szkl. ciepłej wody
•1/3 szkl. stopionego  
i ostudzonego masła
•2 łyżki rumu lub spirytusu
•1 łyżka startej skórki 
cytrynowej
•1/2 łyżeczki soli 
•olej do głębokiego 
smażenia 

1W garnku gotuję wodę 
z dodatkiem margaryny.  

Wsypuję mąkę i energicznie 
mieszając, podgrzewam da-
lej, aż masa będzie jednoli-
ta, gładka i bardzo gęsta. Tak 
przygotowaną masę odsta-

wiam do wystudzenia. Po-
tem kolejno wbijam jajka  
i miksuję całość, aż jajka do-
brze połączą się z masą. 

2Ciasto przekładam do 
szprycy. Z pergaminu 

wycinam ok. 25 kwadra-
tów o boku 10 cm. Za po-
mocą szprycy z końcówką 
w kształcie gwiazdki wyci-
skam na nie oponki z ciasta. 

3W dużym garnku roz-
grzewam olej. Wkła-

dam oponki papierem do 
góry, na chwilkę zostawiam 
i usuwam pergamin. Opon-
ki smażę na złoty kolor z obu 
stron. Potem przekładam je 
na papierowy ręcznik, aby 
ociekły z tłuszczu. Studzę. 

4Do miseczki wlewam  
łyżkę wody i sok z po-

marańczy. Dodaję stopnio-
wo przesiany cukier puder i 
ucieram na gładki lukier. Po-
lewam nim ciastka.

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

Pączki przekładane kremem śmietanowym 

    50 sztuk    95 min           25 sztuk   70 min    

Faworki w cukrze pudrze Wiedeńskie oponki 

biam. Pod koniec wlewam 
masło. Ciasto odstawiam na 
godzinę. 

2Ciasto wałkuję na grub-
szy placek. Szklanką 

wycinam pączki. Ponownie 
odstawiam je na 20 minut. 
Potem smażę w głębokim 
oleju. Śmietanę kremów-
kę podgrzewam z masłem 
i miodem. Rozpuszczam  
w niej czekoladę i schładzam 
(najlepiej przez noc). Potem 
ubijam. Pączki rozcinam, 
przekładam kremem. Ew. 
posypuję cukrem pudrem.

Aksamitnie 
gładki krem 
idealnie 
pasuje do 
puszystego 
ciasta.  

Agata Skiba  
z Morawicy

Smażę od  
razu większą 
ilość, bo 
znikają  
błyskawicznie.  

Katarzyna  
Kosmala  
z Czarnolasu

Oponki są 
równie pyszne 
w polewie 
czekoladowej 
z rumem. 

Katarzyna 
Cukier  
z Domaszna

kuchnia: Wasze przepisy

 Do podsypywania 
używam jak najmniej- 
szej ilości mąki. Wtedy 
pączki nie będą zbytnio 
przypalać się w czasie 
smażenia, zrobią się 
mięciutkie i dłużej 
zachowają świeżość.  

 Do kremu dodaję 
czasem wiórki kokoso- 
we. Dzięki temu swojski 
smakołyk zyskuje 
egzotyczny smak. 

 Krem wyciskam 
przez szprycę. Ułatwia 
to formowanie 
ozdobnych fal. 

Beata Śniechowska
Zwyciężczyni 2. edycji 
kulinarnego programu 
„MasterChef”. Uwielbia 
gotować, poznawać nowe 
smaki, wypróbowywać 
przepisy i tworzyć własne 
receptury. Chętnie dzieli 
się swoim kulinarnym 
doświadczeniem i pomysłami. 
Pomaga nam wybrać 
najciekawsze z nadsyłanych 
do nas przepisów i sprawdza,  
czy dania się udadzą!

K
arnawał to ten szczególny okres w roku, kiedy pozwalamy 
sobie na uleganie słodkim pokusom. To w pełni uzasad-
nione, gdy na stole pojawiają się pyszności, takie jak na-
szych czytelniczek. Zachęcam do wypróbowania ich prze-
pisów oraz tworzenia własnych wersji karnawałowych 

słodkości. A oto kilka sposobów, by wypieki były zawsze udane.
Tłuszcz do smażenia. Najlepiej sprawdzają się: smalec lub 
olej np. rzepakowy, arachidowy, ryżowy, palmowy. Tłuszcz roz-
grzewam do temp. ok. 175ºC. Niższa spowoduje, że ciastka zbyt 
nasiąkną tłuszczem. Z kolei zbyt wysoka sprawi, że będą szybko 
się przypalały, a w środku pozostaną surowe. Temperaturę kon-
troluję specjalnym termometrem. Kto go nie ma, może wrzucić na 
tłuszcz kawałeczek surowego ciasta – jeśli szybko wypłynie i zru-
mieni się w minutę –  temperatura jest odpowiednia. Do ciasta na 
pączki warto dodać ok. 1-2 łyżki spirytusu. Dzięki temu nie będą 
wchłaniały zbyt dużo tłuszczu.  
Pączek nieźle nadziany. Ciastka możemy napełniać nadzie-
niem i przed, i po smażeniu. Jako nadzienia polecam: tradycyjną 
różę, kawałeczki czekolady, cukierki toffi, krem ajerkoniakowy. 

NASz eKSPerT

1Ugotuj swoje popisowe danie i sfotografuj je. Najlepiej,  
by zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym lub telefonem miało 

jak najwyższą rozdzielczość. Opisz też, jak robisz danie, podaj jego 
składniki oraz ilość porcji i czas przygotowania.

2 Przepis, zdjęcie dania, swoją fotografię oraz wypełniony 
kupon prześlij do naszej redakcji (możesz to zrobić na  

dwa proste sposoby).
Przesyłkę e-mailem kieruj na adres: przepisy@naj.pl.  
W e-mailu koniecznie podaj wszystkie dane, które trzeba wpisać  
na kuponie konkursowym (poniżej). Wpisz też pełen tekst zgody  
na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych. To warunek 
uczestnictwa w konkursie! Przesyłkę listową zaadresuj: Naj,  
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: Najlepsze przepisy 
Czytelniczek. Gdy wydrukujemy twój przepis i zdjęcie, wygrasz 80 zł. 
Pełen regulamin konkursu dostępny na www.regulaminy.pl

KONKUrS KULINArNY

Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację na łamach „Naj” oraz innych czasopism Wydawnictwa  
Bauer nadesłanego przeze mnie przepisu, zdjęć (potrawy oraz mojego wizerunku), imienia, nazwiska 
oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w War- 
szawie przy ul. Motorowej 1) w celu przeprowadzenia konkursu kulinarnego i, w razie wygranej, opubli-
kowania moich danych osobowych na łamach czasopisma „Naj”. Zastrzegam sobie prawo dostępu, 
sprawdzania i poprawiania moich danych osobowych.

data ......................czytelny podpis ...................................

imię  ..........................................................................................................
nazwisko ...................................................................................................
ulica, nr domu, lokalu .............................................................................
kod pocztowy miejscowości  .................................................................
poczta ......................................................................................................
nr telefonu ................................................................................................
e-mail ........................................................................................................

KUPON KONKUrSOWY
Najlepsze przepisy Czytelniczek

1Mąkę  przesiewam na stol-
nicę. Dodaję żółtka oraz 

śmietanę (ew. trochę spiry-
tusu albo likieru migdało-
wego). Zagniatam rękoma. 
Potem przez kilka minut 
uderzam w nie wałkiem, aż 
w cieście zaczną pojawiać się 

pęcherzyki powietrza. Do-
brze wyrobione ciasto dzielę 
na porcje. Każdą rozwałko-
wuję na cienki placek na stol-
nicy lekko oprószonej mąką. 

2 Placki tnę na paski sze-
rokości 3 cm i długości  

10 cm. Każdy z pasków na-
cinam wzdłuż przez środek. 
Przez powstałe nacięcie 
przekładam jeden z końców 
paska. Wywijam go i formu-
ję faworki. 

3W szerokim garnku  
o grubym dnie mocno 

rozgrzewam olej do głębo-
kiego smażenia. Partiami 
wkładam faworki. Ciastka 
smażę na złoty kolor z obu 
stron. Gotowe faworki prze-
kładam na talerz wyłożony 
papierowym ręcznikiem, by 
ociekły z tłuszczu. Przed po-
daniem ciastka lukruję lub 
posypuję cukrem pudrem 
(ew. przesianym z wanilią). 

•2 szkl. mąki pszennej
•3 żółtka
•1/3 szkl. śmietany 
• trochę mąki  
do oprószenia stolnicy
• lukier lub cukier puder  
do ciastek
•olej lub smalec  
do głębokiego smażenia
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    liczba porcji    czas przygot. składników   czas gotowania           czas pieczenia    czas chłodzenia

•1/2 kostki margaryny
•1 szkl. wody
•1 szkl. mąki pszennej
•3 jajka 
•2 łyżki soku wyciśniętego  
z pomarańczy
•1 łyżka ciepłej wody
•8 łyżek cukru pudru
•olej do głębokiego  
smażenia

    30 sztuk   135 min 

50 naj


