
  

Tłusty czwartek
Moje ulubione przepisy na 

re:Kreacja Natalia Haligowska



  

Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się pobrać mojego e-booka. Znajdziecie w nim 
sprawdzone i proste przepisy na pyszne alternatywy dla typowych produktów, które 

spożywamy w Tłusty Czwartek!
Mam nadzieję, że wykonane przez Ciebie wypieki będą smaczne i pozwolą Ci w pełni 

cieszyć się tym słodkim dniem.
W tym opracowaniu znajdziesz przepisy w wersjach tradycyjnych, szybkich oraz 
wegańskich, gdzie motywem przewodnim jest pieczenie. Możesz je też dowolnie 

zmodyfikować, w czym pomogą Ci informacje zawarte na następnej stronie 
opracowania.

Inspirację do przepisów stanowiły receptury obecne na blogach: weganon.pl, 
mojewypieki.pl, kcalmar.com oraz w książkach kucharskich.

Miłej zabawy w kuchni,
re:Kreacja

Natalia Haligowska

Witajcie!



  

Sztuka zamieniania
Cukier
W swoich wypiekach często rezygnuję
z cukru białego. Najczęściej sięgam po ksylitol, 
syrop z agawy czy nawet świeże owoce – jabłko 
lub banana. Alternatywą dla cukru są również 
owoce suszone, takie jak rodzynki czy żurawina. 

Mleko
Ciasta wegańskie wymagają zamiany części 
składników, w tym również mleka. Często sięgam 
zatem po napoje roślinne. Walorem takiego 
rozwiązania jest dodatkowa nuta smakowa np. 
kokosowa lub migdałowa.

Jaja
Nie zrozumcie mnie źle, w jajkach nie ma nic złego! 
Czasami jednak mam ochotę na wegańskie wersje ciast. 
Wtedy z pomocą przychodzi mi zestawienie od Jadłonomii.

Zastępnik Zastosowanie Odpowiednik 1 jaja

Mąka  ziemniaczana

Mąka kukurydziana, 
owsiana lub sojowa

Biszkopt i naleśniki

Biszkopt, muffiny, 
ciasteczka, naleśniki

1-2 pełne łyżki 
rozpuszczone 
w 2-3 łyżkach 

wody

Mus jabłkowy
Puree z dyni

Puree z silken totu
Jogurt sojowy

Tarta marchewka, 
burak, cukinia

Ciasta, ciasteczka, 
muffiny, chlebki, 

brownies
½ szklanki

Banan

Awokado

Ciasta, ciasteczka, 
muffiny, chlebki, 

brownies

Muffiny i brownie
z dodatkiem 

czekolady lub kakao

1 sztuka 
zmiażdżona na 
puree (awokado 
musi być mocno 

dojrzałe)

Siemię lniane
Ciasta, ciasteczka, 

muffiny, chlebki, 
brownies

1 i ½ łyżki 
siemienia lnianego 
rozpuszczonego

w 3 łyżkach 
gorącej wody

Bakalie
Często używam bakalii – są słodkie, a więc 
zmniejszają ilość cukru jaką dodaję do ciasta. 
Orzechy natomiast są świetnym rozwiązaniem, 
jeśli chodzi o ilość tłuszczu w ciastach. Nadają 
wszystkim wypiekom ten cudowny aromat i smak. 
Nie należy zapominać o walorach sensorycznych 
– są elementem zmieniającym strukturę ciasta 
i oczywiście chrupią!

Mąka
Do wypieków wykorzystuję mąki z pełnego przemiału 
lub mąki chlebowe typ 1050. Im więcej okrywy ziarna 
w mące, tym więcej dobroczynnych substancji!



  

Wykonanie:
1. Włączamy piekarnik i ustawiamy temperaturę 190ºC.
2. Mleko oraz olej odmierzamy i wlewamy do miski, wybijamy również jajko, całość mieszamy. 
3. Mąkę, kakao oraz proszek przesiewamy przez sitko i dodajemy stopniowo do miski

z płynnymi składnikami. Całość stale mieszamy, tak aby uzyskać jednolitą i gładką masę 
bez widocznych grudek.

4. Czekoladę kruszymy i wraz z ksylitolem dodajemy do masy. Zawartość naczynia mieszamy 
do równomiernego rozłożenia dodanych składników w cieście.

5. Gotowym ciastem napełniamy blaszki lub foremek do ½ ich wysokości. Pieczemy około 25 
minut. 

Składniki:
● mąka pszenna typ 1050 – 1 szklanka,
● jaja – 1 sztuka,
● ksylitol – 1/3 szklanki,
● olej z orzechów włoskich – 0,5 szklanki,
● mleko – ¾ szklanki,
● gorzka czekolada – 1 tabliczka,
● migdały – łyżeczka,
● kakao – 1,5 łyżki,
● proszek do pieczenia – 1,5 łyżeczki.

Muffiny czekoladowe z migdałami



  

Brownie z daktylami
Składniki:
● 200 g daktyli suszonych, 
● 80 ml oleju z orzechów włoskich, 
● 80 g dowolnych orzechów (u mnie była to mieszanka migdałów i orzechów 

włoskich), 
● 3 duże łyżki masła orzechowego, 
● 80 ml mleka, 
● 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
● 80 g kakao w proszku, 
● 2 duże banany, 
● 150 g malin (2/3 do ciasta i pozostała część na wierzch placka).

Wykonanie:
1.Daktyle przesypujemy do miski i zalewamy wrzątkiem. Pozostawiamy je w wodzie na dłuższą chwilę. 
2.Do misy blendera wsypujemy orzechy i rozdrabniamy na mniejsze, choć nadal duże kawałki, które 

przesypujemy do miseczki. Następnie odmierzamy i wlewamy do misy olej i masło orzechowe, oraz 
wyciągnięte z wodnej kąpieli daktyle. Całość miksujemy na gładką masę. 

3.Następnym krokiem jest proszek do pieczenia oraz mleko. Po połączeniu składników dodajemy do 
misy dwa obrane banany i kakao. 

4.Rozgrzewamy piekarnik na 180ºC. 
5.Do ciasta wrzucamy wcześniej rozdrobnione orzechy oraz całe maliny i tym razem mieszamy już tylko 

łyżką, tak aby dodane składniki rozprowadzić w masie równomiernie. 
6.Całość przekładamy na blachę o wymiarach 20×20, którą wykładamy uprzednio papierem do 

pieczenia. Wyrównujemy powierzchnie i układamy pozostałą część malin. Ciasto pieczemy przez około 
15-20 minut. 



  

Składniki:
● mąka pszenna typ 1050 -  2 szklanki,
● jabłka – 2-3 sztuki,
● cukier – 2 łyżki,
● olej – 50 ml,
● drożdże – 15g świeżych.

Wykonanie:
1. Odmierzamy 2-3 łyżki letniej wody, dodajemy cukier i mieszamy do rozpuszczenia. Dodajemy 

rozkruszone drożdże i 2 łyżki mąki. Rozczyn mieszamy i przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia.

2. Jabłka myjemy i obieramy ze skórki. Tak przygotowane ścieramy na tarce o dużych oczkach.
3. Mąkę odmierzamy i przesiewamy przez sito do miski. Następnie dodajemy olej i wlewamy gotowy 

rozczyn. Zagniatamy elastyczne ciasto.
4. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180ºC.
5. Gotowe ciasto dzielimy na dwie części i wałkujemy na grubość 1 cm. Na jednym z płatów rozkładamy 

przygotowane jabłka, a następnie przykrywamy je drugim płatem ciasta. Wykrawamy szklanką pączki,
w taki sposób aby jabłkowe nadzienie znajdowało się mniej więcej pośrodku pączka.

6. Wykrojone pączki wykładamy na blachę wyłożoną papierem dopieczenia. Piec około 10 minut do 
uzyskania złotego koloru.

Pączki tradycyjne z jabłkami



  

Ekspresowe
donuty

Składniki:
● mąka pszenna pełnoziarnista – 1 szklanka,
● proszek do pieczenia – 1 łyżeczka,
● cynamon – 0,5 łyżeczki,
● sól – szczypta,
● cukier – 1/5 szklanki,
● jajko – 2 sztuki,
● olej – 3 łyżki,
● jogurt naturalny – 2,5 łyżki.

Wykonanie:
1. Piekarnik nagrzewamy do 180ºC.
2. Do miski odmierzamy cukier a następnie 

wbijamy jaja i dodajemy szczyptę soli. Wszystkie 
składniki miksujemy razem na gładką masę.

3. Odmierzamy i przesiewamy mąkę, cynamon 
oraz proszek do pieczenia. Tak przygotowane 
składniki stopniowo dodajemy do masy, za 
każdym razem miksując do uzyskania jednolitej, 
pozbawionej grudek konsystencji.

4. Do gotowego ciasta odmierzamy i dodajemy 
pozostałe składniki – jogurt naturalny oraz olej.

5. Gotową masę umieszczamy w specjalnych 
donutowych foremkach. Pieczemy 10-12 minut.

Gotowe pączki możemy obtoczyć w rozpuszczonej 
czekoladzie i oprószyć ulubionymi orzechami.

Moim ulubionym dodatkiem do pączków jest dżem 
czy budyń.



  

Pączki
wegańskie
Składniki:

● banan – 1 sztuka,
● cukier – 2 łyżki,
● mleko – 2/3 szklanki,
● masło orzechowe – 3 łyżki,
● mąka pszenna pełnoziarnista – 2/3 szklanki,
● skrobia ziemniaczana – 6 łyżek,
● proszek do pieczenia – 1 łyżka.

Wykonanie:
1.Piekarnik nagrzewamy do 180ºC.
2.Do miski odmierzamy masło orzechowe, mleko, cukier

i dodajemy kawałki obranego ze skórki banana. Całość 
miksujemy na gładką masę.

3.Następnie odmierzamy i stopniowo przesiewamy mąkę,
proszek do pieczenia, całość raz po razie mieszamy.
Z gotowego ciasta formujemy kule, które następnie odrobinę 
spłaszczamy.

4.Uformowane pączki przekładamy na wyłożoną papierem do 
pieczenia blaszkę i pieczemy około 10 minut. Ciasto można 
również umieścić w rękawie cukierniczym i wyciskać na 
przygotowaną wcześniej blaszkę nadając kształt donutów.



  

Owsiane ciasteczka

Wykonanie:
1. Włączamy piekarnik, ustawiamy temperaturę pieczenia na 170ºC.
2. Wszystkie składniki odmierzamy i przekładamy do jednej miski. Całość mieszamy do czasu 

połączenia ze sobą wszystkich składników.
3. Ręcznie formujemy niewielkie kulki, które następnie spłaszczamy i układamy na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia.
4. Ciasteczka pieczemy około 20-25 minut do uzyskania złotego koloru.

Składniki:
● płatki orkiszowe – 2 szklanki,
● wiórki kokosowe – 1 szklanka,
● rodzynki – 1 szklanka,
● pestki słonecznika – 1/2 szklanki,
● miód – 2 łyżki,
● jajka – 2 sztuki,
● mąka pszenna pełnoziarnista – 3 łyżki,
● proszek do pieczenia – 1 łyżeczka,
● olej z orzechów włoskich – 1/2 szklanki.



  

Składniki:
● mąka pszenna typ 1050 – 1 szklanka,
● banany – 2 sztuki,
● masło orzechowe – 100g,
● jajko – 3 sztuki,
● miód – 60g,
● gorzka czekolada – 100g,
● orzechy włoskie – 100g,
● proszek do pieczenia – 1 łyżeczka,
● soda oczyszczona – 1 łyżeczka,
● kardamon – ½ łyżeczki.

Wykonanie:
1. Piekarnik nagrzewamy do 180ºC.
2. Do misy odmierzamy miód oraz masło orzechowe. Całość miksujemy na gładką masę. 

Następnie dodajemy jajka i ponownie miksujemy.
3. Mąkę, proszek do pieczenia sodę oraz kardamon odmierzamy i przesiewamy stopniowo 

do pozostałych składników. Każdorazowo mieszając dążymy do uzyskania gładkiej
i jednolitej masy.

4. Banany obieramy i wraz z czekoladą kroimy w kostkę, orzechy siekamy i całość dodajemy 
do przygotowanej masy. Mieszamy do równomiernego rozłożenia składników w cieście.

5. Foremkę natłuszczamy odrobiną oleju. Ciasto przelewamy do przygotowanej formy, 
pieczemy około 50 minut.

Chlebek bananowy



  

Wykonanie:
1.Włączamy piekarnik, ustawiamy temperaturę pieczenia na 190ºC.
2.Jabłko myjemy i obieramy. Na tarce o malutkich oczkach ścieramy przygotowane jabłko.
3.Do miski odmierzamy olej oraz wcześniej przygotowany mus jabłkowy. Mąkę 

przesiewamy i dodajemy wraz z cukrem do pozostałych składników. Wyrabiamy 
elastyczne ciasto. 

4.Gotowe ciasto przekładamy na blat posypany mąką. Wałkujemy całość na grubość
0,5 cm, następnie wycinamy z ciasta prostokąty, które nacinamy w środku wzdłuż 
dłuższej krawędzi. Jeden z końców ciasta przekładamy przez otwór i nadajemy plackom 
charakterystyczny dla faworków kształt. Gotowe faworki układamy na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia i wkładamy na 10-15 minut do lodówki.

5.Blaszkę następnie wkładamy do piekarnika na około 5-10 minut, do uzyskania złotego 
koloru. Gotowy chrust można posypać cukrem pudrem lub pokropić roztopioną gorzką 
czekoladą.

Składniki:
● mąka pszenna typ 1050 – 2 szklanki,
● mus z jabłek – 1/5 szklanki,
● ksylitol – 2 łyżki,
● olej z orzechów włoskich – 75 ml.

Pieczone faworki



  

Składniki:
● gotowe ciasto francuskie – 1 sztuka,
● ulubiony dżem, budyń, konfitura, marmolada, czy powidła śliwkowe.

Szybkie rożki dla zabieganych

Wykonanie:
1.Schłodzony uprzednio płat ciasta francuskiego rozkładamy na blacie. Z ciasta wycinamy 

spore trójkąty, o długości około 5-7 cm.
2.Na końcu ciasta, przy jego najdłuższej krawędzi nakładamy ulubione nadzienie. Płat ciasta 

zawijamy w kierunku wierzchołka trójkąta formując charakterystyczny dla rogala kształt.
3.Gotowe rożki układamy na blaszce wyłożonej papierem i schłodzimy w lodówce 10-15 minut. 

Następnie blaszkę przekładamy do piekarnika i pieczemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Swoje rożki robię zazwyczaj używając ciasta na faworki. Takie rożki są lżejsze, bo nie mają tak 
wysokiej zawartości tłuszczu, a mają swój własny niepowtarzalny smak!
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