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Wesołych 
Świąt  
z Eterno
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Wszystkim życzymy, aby czas Świąt Wielkanocnych był okazją do odpoczynku 
i zadumy, a  nasze serca niech wypełni nadzieja na pomyślną przyszłość. 

Życzymy siły na realizację planów i wiary w bezpieczną przyszłość.

Niech Wielkanoc wprowadzi wiosenny nastrój, pozwoli na serdeczne spotkania 
w gronie najbliższych i zapełni smakowitościami świąteczny stół.

Wesołego Alleluja!
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SKŁADNIKI:

• chałka

• kozi ser

• masło

• garść posiekanych, pra-
żonych na suchej patelni 
orzechów 

• Miód nektarowy Eterno

Grzanki z kozim  
serem i miodem 

PRZYGOTOWANIE:

1. Kromki chałki smarujemy masłem. Następnie układamy na nim 
plastry koziego sera. 

2. Grzanki pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni do mo-
mentu aż ser się rozpuści a pieczywo nabierze rumianego koloru.

3. Upieczone grzanki polewamy miodem i posypujemy orzechami. 
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SKŁADNIKI:

• 4 jajka ugotowane na twardo

• 200 g surowego łososia

•  pora (biała część )

• 2 łyżki sosu sojowego

• szczypta pieprzu

• garść pokrojonego drobne-
go szczypiorku 

• kawior

• Chrzan Eterno (1 łyżka)

Jajka nadziewane 
tatarem z łososia 

PRZYGOTOWANIE:

1. Ugotowane jajka obieramy. Kroimy je na pół i wyjmujemy z nich 
żółtka.

2. Łososia, pora i żółtka kroimy w drobną kosteczkę. Doprawiamy 
sosem sojowym i pieprzem.

3. Do tatara dodajemy chrzan i szczypior. Wszystko razem dokładnie 
mieszamy.

4. Jajka faszerujemy tatarem i dekorujemy kawiorem.
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SKŁADNIKI NA CIASTO:

• 150g zimnego masła

• 250g mąki pszennej

• 50 ml zimnej wody

• 1 łyżeczka soli

MASA JAJECZNA:

• 100g cebuli

• 100g startego parmezanu

• 220 ml śmietany 18%

• 3 jajka

• 5 gałązek świeżej bazyli

• 5 gałązek świeżego tymianku

• Musztarda z pigwą Eterno 
(2 łyżki)

Tarta jajeczna  
z ziołami

PRZYGOTOWANIE:

1. Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy masło, wodę oraz sól i wy-
rabiamy do połączenia się wszystkich składników. Powstałe ciasto 
formujemy w kulkę, zabezpieczamy folią spożywczą i odkładamy 
na 30 minut do lodówki.

2. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy i przekładamy na formę do 
tarty. Odkładamy na kolejne 15 minut do lodówki.

3. Podsmażamy cebulę na patelni z niewielką ilością tłuszczu.

4. W oddzielnej misce łączymy śmietanę, 3 jajka, parmezan oraz 
musztardę. Dodajemy przesmażoną cebulę oraz posiekaną bazy-
lię i tymianek.

5. Pieczemy spód w piekarniku rozgrzanym do 200°C. Pierwsze 10 
minut, nakłute widelcem ciasto pieczemy przyciśnięte nasionami 
strączkowymi rozłożonymi na papierze do pieczenia. Następnie zdej-
mujemy nasiona i kontynuujemy pieczenie przez kolejne 10 minut.

6. Wyjmujemy podpieczony spód i czekamy aż delikatnie ostygnie.

7. Następnie na ostudzony spód wlewamy powstałą masę jajecz-
ną i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C przez około 
25-30 minut.
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SKŁADNIKI:

• 3 pętka białej kiełbasy

• 250 ml śmietanki 30 %

• 1 biała cebula pokrojonej 
w piórka

• 1 ząbek czosnku przeciśnię-
ty przez praskę 

• 100 g serka topionego 
śmietankowego

• 2 łyżki klarownego masła

• szczypta soli

• szczypta pieprzu

• szczypta suszonego ty-
mianku

• szczypior do dekoracji

• Chrzan Eterno (2 łyżki)

Pieczona biała kiełbasa 
w sosie śmietanowym 

PRZYGOTOWANIE:

1. Na rozgrzanej patelni roztapiamy masło, blanszujemy cebulę 
z czosnkiem.

2. Następnie dodajemy śmietankę, serek topiony, chrzan. Całość mie-
szamy do momentu aż wszystkie składniki się połączą a sos się 
zredukuje.

3. Sos doprawiamy przyprawami.

4. Do naczynia żaroodpornego wlewamy sos i układamy na nim kieł-
baski nacięte nożem.

5. Danie pieczemy w rozgrzanym piekarniku w 180 stopniach przez 
około 20 min.

6. Upieczone kiełbaski dekorujemy pokrojonym szczypiorem
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 SKŁADNIKI:

• 100 g cebuli

• 3 ząbki czosnku

• 200 g wędzonego boczku

• 4 białe kiełbasy parzone

• 1 pętko kiełbasy jałowcowej

• 4 jajka

• 1,5 litra zakwasu do żuru

• 1,5 litra bulionu warzywnego

•  150 ml śmietany 30%

• sól

• majeranek

• Chrzan Eterno (4 łyżki)

Żurek  
Wielkanocny 

PRZYGOTOWANIE:

1. Wędzony boczek wraz z kiełbasą podsmażamy na rozgrzanej pa-
telni na niewielkiej ilości oleju.

2. Do podgrzanego wcześniej bulionu dodajemy usmażony boczek 
z kiełbasą, cebulę przekrojoną na ćwiartki, majeranek oraz czosnek 
przeciśnięty przez praskę. Gotujemy wszystko na małym ogniu.

3. Do powstałego wywaru dodajemy parzoną kiełbasę.

4. Wlewamy zakwas.

5. W oddzielnym garnku gotujemy jajka na twardo.

6. Powstałą zupę doprawiamy chrzanem oraz śmietaną. Wszystko 
gotujemy przez kolejne 5-10 minut.

7. Gotowy żurek podajemy z jajkiem na twardo.
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SKŁADNIKI:

• 3 żółtka

• 60 g miodu płynnego

• 40 g cukru

• 60 g miękkiego masła

• 100 ml śmietanki 30%

• 500 g twarogu zmielonego 
3 razy

• 5 ml ekstraktu waniliowego

• 10 orzechów włoskich

• 50 g sparzonych rodzynek

• 50 g blanszowanych mi-
gdałów

• 60 g miodu nektarowego 
Eterno

Pascha  
z miodem

PRZYGOTOWANIE:

1. Ubijamy masło z miodem i cukrem do uzyskania puszystej masy. 
Do powstałej masy dodajemy żółtka.

2. Następnie w kąpieli wodnej ucieramy całość do momentu całko-
witego rozpuszczenia cukru.

3. Do całości dodajemy ekstrakt waniliowy, śmietankę oraz twaróg. 
Wszystko dokładnie mieszamy mikserem do osiągnięcia jednolitej 
konsystencji.

4. Do powstałej masy dodajemy orzechy, rodzynki oraz migdały. 
Wszystko dokładnie mieszamy.

5. Masę serową przekładamy do miski wyłożonej zwilżoną tetrą. Cho-
wamy do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc.

6. Gotową paschę wykładamy na talerz i przyozdabiamy miodem 
oraz orzechami.



17

SKŁADNIKI:

• 400 g mini bezy (dostępne 
w większości cukierni) 

• 250 schłodzonego mascar-
pone

• 250 ml schłodzonej śmie-
tanki 30%

• 1 płaska łyżka cukru pudru

• Konfitura różana Eterno (4 
łyżki)

Bezowy deser  
z konfiturą różaną 

PRZYGOTOWANIE:

1. Śmietankę ubijamy na sztywno. Pod koniec ubijania dodajemy po 
jednej łyżeczce mascarpone i stopniowo cukier puder.

2. Do szklanych pucharków nakładamy po 2 łyżeczki konfitury.

3. Następnie do połowy pucharków nakładamy krem.

4. Deser wykańczamy pokruszoną bezą.
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SKŁADNIKI:

• 100 g mąki pszennej

• 50 g mąki ziemniaczanej

• 30 g kakao

• 50 g cukru pudru

• 120 g masła schłodzonego

• 1 jajko

• 2 tabliczki czekolady białej 

• 250 g mascarpone

• Powidła mazowieckie Eterno

Mazurek na  
ciemnym spodzie 

PRZYGOTOWANIE:

1. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni. Przesiewamy mąkę pszenną, 
dodajemy mąkę ziemniaczaną, kakao, masło, jajka i wyrabiamy 
ciasto w misce. Przygotowane ciasto formujemy w kulkę, zabez-
pieczamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 1⁄2 godziny. 
Formę na tartę wykładamy papierem do pieczenia, wyjęte z lo-
dówki ciasto przekładamy do formy tak żeby wypełnić ją całą. 
Następnie ciasto nakłuwamy widelcem. Pieczemy około 20 minut. 
Po upieczeniu należy wystudzić ciasto.

2. Na ostudzonym kruchym cieście wykładamy powidła śliwkowe 
a następnie przykrywamy je kremem czekoladowym.

3. Wszystko ozdabiamy na górze kleksami z powideł śliwkowych.

KREM:

1. Tabliczki czekolady łamiemy na drobne kawałki i rozpuszczamy w ką-
pieli wodnej. Następnie studzimy delikatnie czekoladę i miksujemy ją 
dokładnie z serkiem mascarpone do powstania jednolitej masy.
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SKŁADNIKI:

• 260 g masła

• 200 g mąki pszennej 

• 200 g cukru

• 100 g mąki ziemniaczanej

• 4 jajka wielkości M

• 1 płaska łyżka proszku do 
pieczenia 

• 2 płaskie łyżki cukru wani-
liowego 

• skórka z 2 cytryn

• ulubione bakalie do dekoracji 

• Cytrynki z Rumem Eterno

CYTRYNOWY LUKIER:

• 200 g cukru pudru 

• 100 ml wody

• 1 łyżka syropu Cytrynki 
z Rumem

Babka 
piaskowa 

PRZYGOTOWANIE:

1. Na małym ogniu roztapiamy masło, odstawiamy do wystygnięcia .

2. Do miski wbijamy jajka, cukier, cukier wanilinowy. Ubijamy mikse-
rem, aż cukier się rozpuści.

3. Następnie dodajemy przesianą przez sito mąkę, skrobię i proszek 
do pieczenia. Mieszamy wszystkie składniki mikserem. Kiedy masa 
będzie jednolita dodajemy stopniowo roztopione masło.

4. Formę do babki smarujemy masłem i delikatnie oprószamy ją. 
Masę przelewamy do formy. Babkę pieczemy w rozgrzanym pie-
karniku w 180 stopniach przez ok 40 - 50 min.

5. Upieczoną babkę przekładamy na paterę. Dekorujemy cytryno-
wym lukrem, cytrynkami ze słoiczka i bakaliami.

 
PRZYGOTOWANIE LUKRU:

1. Wszystkie składniki wlewamy do rondelka i gotujemy na małym 
ogniu. Lukier mieszamy cały czas aż do momentu rozpuszczenia 
się wszystkich składników.
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Życzymy smacznych Świąt Wielkanocnych  
a po więcej przepisów zapraszamy do  
Kuchennych Inspiracji na www.eterno.pl


