
PIERNIKOWY SMAKOŁYK 
 

Sztuka pieczenia pierników sięga czasów średniowiecza. 

Najlepsze receptury na te korzenne przysmaki były pilnie 

strzeżone przez cukierników. Dawniej używane były jako 

lekarstwo na problemy trawienne i przeziębienie. Obecnie 

delektowanie się smakiem pierników to jedynie słodka 

przyjemność.  

Przepisów na piernik jest wiele - powidła, miód, marmolada, 

pomarańcze, bakalie i wiele innych składników możemy 

znaleźć w recepturach na to ciasto symbolizujące niegdyś 

dobrobyt i wysoki status społeczny. Pierniczki najczęściej 

przybierają różne kształty, zazwyczaj nawiązujące do 

motywów świątecznych - gwiazdki, choinki - i ozdabiane są kolorowym lukrem.  

 

Najbardziej znane w Polsce są toruńskie pierniki oraz glazurowane katarzynki. O tym, że 

piernik jest mocno obecny w naszej kulturze świadczy fakt, iż co roku w Toruniu przez kilka 

dni czerwca obchodzone jest Święto Piernika.  

Ciemnobrązowe, twarde ciasto z dodatkiem wielu aromatycznych przypraw… Chyba 

nie ma takiej osoby, która choć raz nie próbowałaby w swoim życiu piernika! Może 

występować pod postacią dużego bloku lub małych pierniczków oblanych czekoladą lub 

ozdabianych lukrem. 

 

                 Nasza propozycja to przepis na „Przekładany Piernik” 

 
SKŁADNIKI: 
2 szklanki mąki krupczatki 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
2 szklanki cukru 
pół szklanki wody 
4 łyżki kakao 
opakowanie przyprawy do piernika 
kostka masła / 200 gramów/ 
5 jajek 
4 łyżki miodu 
szczypta soli 
15 dag orzechów włoskich 
powidła śliwkowe 
Do dekoracji: lukier 
 

http://gotujmy.pl/pierniki-i-pierniczki-swiateczne,artykuly-boze-narodzenie-artykul,16076.html


Sposób wykonania: 
Do rondelka wlewamy wodę, do wody dodajemy: cukier, kakao, przyprawę do piernika, 
masło oraz miód. Gotujemy aż wszystko się rozpuści i połączy, studzimy. 
Do przestudzonej masy dodajemy żółtka oraz mąkę połączona z proszkiem do pieczenia. 
Mieszamy. Z białek ubijamy piane z dodatkiem szczypty soli, dodajemy do ciasta i delikatnie 
mieszamy. 
Na koniec dodajemy uprażone w 200 stopniach C w piekarniku orzechy. Ciasto przekładamy 
do 2 foremek/ keksówek wysmarowanych masłem i wysypanych bułką. Pieczemy 40 minut 
w 180 stopniach C. Ciasto studzimy, przekrawamy na dwie warstwy, smarujemy powidłami. 
Wierzch polewamy lukrem. 
 

  
 



 



 
 



 


