Dzielenie się przepisami staje się powoli tradycją Bielmaru. Tym
razem z ogromną radością przekazujemy Wam ten zbiór przepisów na
dania wielkanocne.
Zbiór ten ma unikalny charakter i wyjątkowe znaczenie, powstał
bowiem dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. To oni podzielili
się swoimi świątecznymi hitami - sprawdzonymi przepisami na
wielkanocne, królujące od lat na ich rodzinnych stołach potrawy.
Znajdziecie tu zarówno tradycyjne przystawki, zupy, kilka sposobów
na wielkanocne obiady, a także ciasta i desery. Jest coś dla osób
dbających o linię oraz dla zabieganych.
Mamy nadzieję, że zarówno nasze przepisy, jak i produkty Bielmaru
staną się dla Was inspiracją i wzbogacą Wasze stoły o nowe smaki
i pomysły.

Życzymy Wesołych Świąt,
zdrowych, pełnych emocjonalnej bliskości.
Smacznego!
Zespół BIELMAR

KOKTAJL Z RZEŻUCHY I AWOKADO
Znakomity pomysł na wiosenną fit przekąskę, nie tylko na święta.

SKŁADNIKI
Awokado i rzeżuchę zmiksować z mlekiem. Wsypać nasiona i orzechy,
dodać olej, wymieszać.

· 1 szklanka chudego mleka
lub napoju sojowego
· miękkie awokado
· 1 łyżka oleju Beskidzki
· 3 łyżeczki rzeżuchy
· 1 łyżeczka nasion dyni
· 1 łyżeczka nasion lnu i sezamu
· 3 łyżeczki płatków owsianych
· 1 łyżka orzechów włoskich

SZYNKA W GALARECIE
Ten wielkanocny klasyk idealnie sprawdzi się jako mała przekąska, przystawka do dań głównych lub dodatek do
wielkanocnego śniadania.

SKŁADNIKI
Ugotować bulion, odlać szklankę, dodać żelatynę i dobrze wymieszać,
aby żelatyna rozpuściła się. Schłodzić.
Serek przełożyć do miseczki. Dodać tarty chrzan i majonez. Doprawić do
smaku pieprzem, solą i odrobiną soku z cytryny. Dokładnie wymieszać.
Każdy plaster szynki posmarować kopiastą łyżeczką kremu serowochrzanowego. Zawinąć w roladkę. Gotowe roladki ułożyć na półmisku.
Obłożyć gotowanymi warzywami - groszkiem, kawałkami marchewki.
Całość polać kilkoma łyżkami płynnej jeszcze galarety i wstawić do
lodówki.
Kiedy reszta wywaru z żelatyną zacznie tężeć, zalać nim roladki tak,
żeby wszystkie składniki były pokryte galaretką. Ponownie wstawić
półmisek do lodówki, żeby całość zastygła.

· 7-8 plasterków szynki konserwowej
· 150 g serka twarogowego
naturalnego, kanapkowego
· 3-4 łyżeczki tartego chrzanu
· 1 czubata łyżeczka majonezu
· 2 łyżki zielonego groszku z puszki
· sól, pieprz
· kilka kropli soku z cytryny
· 2 łyżeczki żelatyny w proszku

SKŁADNIKI NA BULION
·
·
·
·
·
·

marchewka
seler
pietruszka
ziele angielskie
liść laurowy
ząbek czosnku

PIECZONY BOCZEK ROLOWANY
Zdrowsza i smaczniejsza alternatywa dla sklepowej wędliny. Serwowana w plastrach smakuje wybornie na ciepło
i na zimno.

SKŁADNIKI
Boczek natrzeć dokładnie z obu stron solą, pieprzem i czosnkiem.
Tłuszcz na części zewnętrznej ponacinać lekko nożem. Rozłożyć
tłuszczem do spodu i wysmarować miodem i musztardą. Całość
zawinąć w roladę, następnie zawiązać sznurkiem.
Piec około 2-2,5 godziny w temperaturze 180oC.

WSK A ZÓWK A
Zachęcamy do eksperymentowania z nadzieniem i stworzenia
autorskiej wersji, która najlepiej trafi w gust domowników.

·
·
·
·
·
·

1,5 -2 kg surowego boczku bez skóry
2 łyżki soli
1 łyżeczka mielonego pieprzu
5 ząbków czosnku
3 łyżki musztardy
3 łyżki miodu

KACZKA W POMARAŃCZACH
To danie kuchni francuskiej na polskich stołach odnajduje się świetnie i stanowi prawdziwą ozdobę wielkanocnego stołu.

K ACZK A
Majeranek, tymianek, sól i pieprz wymieszać z olejem Beskidzki
i tak powstałą marynatą natrzeć kaczkę na zewnątrz i w środku.
Pomarańcze sparzyć, pokroić w ósemki, cebulę obrać i pokroić
w ósemki, nadziać nimi mięso. Zawiązać nogi, by zamknąć nadzianie
w środku. Tak przygotowane mięso odstawić w chłodne miejsce na co
najmniej kilka godzin.
Piec kaczkę 30 minut w temp 220oC, po czym zmniejszyć temperaturę
piekarnika do 180oC i piec kolejne 1,5 godziny.
Po upieczeniu odcedzić tłuszcz wytopiony z mięsa. Brązowy cukier
skarmelizować w rondelku na wolnym ogniu. Dodać sok pomarańczowy
i mieszać do rozpuszczenia się karmelu. Dodać ocet, imbir i tłuszcz
z mięsa. Mieszać do połączenia składników, na koniec zagęścić sos
mąką ziemniaczaną.
Tak powstałym sosem polać upieczoną kaczkę. Podawać z cząstkami
upieczonej cebuli i pomarańczy.

WSK A ZÓWK A
Najlepiej kaczkę zamarynować dzień przed pieczeniem i pozostawić
w lodówce na całą noc.

·
·
·
·
·
·
·

1 kaczka
2-3 pomarańcze
1 cebula
3 łyżeczki suszonego majeranku
3 łyżeczki suszonego tymianku
3 łyżki oleju Beskidzki
sól i pieprz

SOS POMAR AŃCZOW Y
·
·
·
·
·
·

1/2 szklanki soku pomarańczowego
4 łyżki brązowego cukru
2 łyżki octu winnego
2 łyżki startego imbiru
1 łyżka mąki ziemniaczanej
tłuszcz wytopiony z kaczki

MAZUREK WIELKANOCNY
Mazurek to najbardziej tradycyjne wielkanocne ciasto, kojarzy się z radością, wiosną i końcem postu. Nasza wersja
jest dodatkowo bardzo łatwa w przygotowaniu, a w smaku to prawdziwa petarda.

SKŁADNIKI
Białka ubić na sztywno.
Margarynę Palma utrzeć z cukrem następnie dodać zmielone orzechy
i przesianą mąkę.
Masę delikatnie połączyć z ubitymi białkami i przełożyć do foremki
20 cm x 25 cm wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec 30 minut w 160oC.

POLE WA
Krówki drobno posiekać. Przesypać do garnka, dodać margarynę Palma
i mleko. Podgrzewać na bardzo małym ogniu do całkowitego połączenia. Wylać na ciasto już ostudzoną polewę, dowolnie udekorować.

·
·
·
·
·

3 białka
150 g orzechów włoskich
150 g margaryny Palma
60 g cukru pudru
70 g mąki pszennej

SKŁADNIKI POLE WA
·
·
·
·

15 sztuk cukierków krówek
80 g margaryny Palma
150 ml mleka
bakalie do dekoracji

BABKA UCIERANA
Wspaniała i bardzo dekoracyjna, królowa wielkanocnych wypieków. Wilgotna i jednocześnie sypka, prawdziwa
ozdoba świątecznego stołu.

SKŁADNIKI
Żółtka oddzielić od białek. Margarynę Palma utrzeć z cukrem, następnie
dodać po jednym żółtku i nadal ucierać. Mąkę wymieszać z proszkiem
do pieczenia. Jak masa będzie dobrze utarta, dodać mąkę i mleko
małymi porcjami i delikatnie wymieszać do połączenia składników.
Na końcu dodać ubitą pianę z białek i lekko wymieszać. Wyłożyć do
foremki na babkę i piec w piekarniku w temp. 185oC około 50 minut.
Najlepiej sprawdzić patyczkiem lub wykałaczką czy babka jest
upieczona.

·
·
·
·
·
·

6 jajek
1/2 kostki margaryny Palma
1/2 kg maki
2 szklanki cukru (kryształ)
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mleka

BURACZKI Z CHRZANEM
Zdrowy dodatek do dań głównych, doskonale łączy się z wieloma wielkanocnymi propozycjami obiadowymi.

SKŁADNIKI
Buraki umyć i ugotować. Jak wystygną obrać i zetrzeć na drobnej
tarce, dodać utarty chrzan lub chrzan ze słoiczka.
Doprawić solą, cukrem i octem lub sokiem z cytryny.

WSK A ZÓWK A
Jeśli dodajemy chrzan ze słoiczka, należy ostrożnie dodawać pozostałe
przyprawy.

· 4 duże buraki
· korzeń chrzanu ok. 10 cm
lub mały słoiczek chrzanu 180 g
· sok z cytryny lub ocet
· sól, cukier

PIECZONE BURACZKI Z CEBULĄ I CZOSNKIEM
Pieczenie to bardzo zdrowy sposób na buraczki, wydobywa też fantastyczny smak tego warzywa. Dodatek cebulki
i czosnku sprawia, że tej potrawie nie można się oprzeć.

SKŁADNIKI
Buraki owinąć folią spożywczą i piec w piekarniku w temperaturze
200oC przez co najmniej godzinę (zależy od wielkości).
Po upieczeniu i wystygnięciu obrać i rozdrobnić lub zetrzeć na tarce
o grubych oczkach.
Cebulę i czosnek drobno posiekać i krótko podsmażyć na oleju
Beskidzki. Gdy lekko przestygną, połączyć z buraczkami, doprawić solą,
pieprzem i sokiem z cytryny.

WSK A ZÓWK A
Buraki pieką się dość długo, więc warto dorzucić je do piekarnika przy
okazji pieczenia kaczki lub innego mięsa.

·
·
·
·
·
·

4-5 średniej wielkości buraków
1 mała cebula (może być czerwona)
2 ząbki czosnku
sok z cytryny
sól, pieprz
olej Beskidzki

JAJKA FASZEROWANE
Pojawiają się na wielkanocnym stole w różnych konfiguracjach. Nasz sposób nadaje farszowi wiosenny zielony
kolor, idealny na Święta.

SKŁADNIKI
Jajka ostudzić i obrać, przekroić na pół. Delikatnie wydrążyć żółtka,
przełożyć do miseczki. Dodać groszek, ser, olej Beskidzki, całość
zblendować. Doprawić do smaku solą, pieprzem.
Masę nakładać do wydrążonych białek. Udekorować np. szczypiorem,
rzeżuchą i groszkiem.

· 5 jajek ugotowanych na twardo
· szklanka groszku z puszki
· 3 łyżki startego żółtego parmezanu
lub innego sera
· 2 łyżki oleju Beskidzki
· sól, pieprz
· rzeżucha i szczypiorek do dekoracji

PASZTET ZE ŚLIWKĄ
Najlepszy – bo domowy. Lekki, delikaty, ze śliwkową nutą.

SKŁADNIKI
Mięso, marchew i pietruszkę wraz z liśćmi laurowymi i zielem
angielskim, solą i pieprzem gotować przez około 1,5h, do miękkości
mięsa. Pozostawić do wystudzenia.
Pokrojoną w piórka cebulę podsmażyć na rozgrzanym oleju Beskidzki,
po chwili dodać wątróbkę, krótko podsmażyć. Wystudzić.
Bułki namoczyć w wywarze pozostałym z gotowania mięsa i warzyw.
Mięso wraz ze skórą, warzywa, wątróbkę, cebulę i bułki zmielić
dwukrotnie w maszynce. Dodać surowe jajka, paprykę, sól i pieprz do
smaku.
Część masy przełożyć do aluminiowych foremek, dowolnie poukładać
suszone śliwki, dołożyć warstwę pasztetu. Piec przez około 1h,
w temperaturze 180oC.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 kg udek z indyka
300g wątróbki drobiowej
4 duże marchewki
2 pietruszki
2 duże cebule
2 białe bułki
2 duże jajka
olej Beskidzki do smażenia
liść laurowy, ziele angielskie
2 łyżeczki papryki w proszku
200g suszonych śliwek
sól, pieprz

SERNIK PRAWDZIWIE WIEDEŃSKI
Sprawdzony przepis na klasyczny sernik bez pieczonego spodu, który smakuje wybornie i nigdy nie opada.

SKŁADNIKI
Żółtka oddzielić od białek. Miękką margarynę Palma ucierać przez ok. 5
minut, aż nabierze puszystości.
Ubijając dodawać stopniowo po jednym żółtku zasypując cukrem.
Następnie zmiksować z serem, mąką i skórką z pomarańczy.
Białka ubić na sztywną pianę i dodać do masy serowej, wymieszać
dokładnie, ale niezbyt gwałtownie.
Piekarnik nagrzać do 180oC. Formę o średnicy min. 26 cm posmarować
od środka margaryną Palma. Wyłożyć masę serową i wstawić do
piekarnika. Piec przez 1 godzinę i 15 minut. Czy sernik jest upieczony
sprawdzić patyczkiem.
Podając sernik można posypać cukrem pudrem, polać czekoladą lub
ozdobić owocami w żelu tak zwaną frużeliną.

·
·
·
·
·
·

1 kg zmielonego tłustego twarogu
10 jajek
250 g margaryny Palma
300 g drobnego cukru
3 łyżki mąki pszennej
1 łyżeczka tartej skórki z pomarańczy

SAŁATKA Z JAJKIEM I AWOKADO
Wiosennie zielona, szybka i prosta. Doskonały dodatek do wielkanocnego śniadania.

SKŁADNIKI
Jajka i awokado pokroić w kostkę, dodać groszek, majonez
i wymieszać.
Udekorować zieloną cebulką i rzeżuchą.

WSK A ZÓWK A
Ciekawego smaku tej sałatce nada majonez chrzanowy – przepis
znajdziesz na następnej stronie.

·
·
·
·
·

4 jajka ugotowane na twardo
1 awokado
pół szklanki groszku z puszki
zielona cebula, rzeżucha
majonez

DOMOWY MAJONEZ SMAKOWY
Domowy majonez to nic trudnego aby go zrobić i zaskoczyć gości.

SKŁADNIKI
Wszystkie składniki zblendować, na samym końcu dodać chrzan
i zblendować ponownie.

WSK A ZÓWK A
Przygotowanie majonezu domowego jest proste, kliknijcie w link
i zobaczcie sami:
https://www.facebook.com/311980289451503/videos/695933097880921

·
·
·
·
·
·
·
·

4 żółtka
300 ml oleju Beskidzki
1/2 łyżki soli
1/3 łyżki pieprzu
1 łyżka musztardy
2 łyżki chrzanu
1 łyżka octu
1 łyżka soku z cytryny

SAŁATKA KRABOWA
Ta sałatka doda smaku i uroku na naszych wielkanocnych stołach.

SKŁADNIKI
Wszystko pokroić na kostkę w ulubionym rozmiarze, dodać majonez
i przyprawić solą i pieprzem.

WSK A ZÓWK A
Ciekawego smaku tej sałatce nada majonez chrzanowy – przepis
znajdziesz na poprzedniej stronie.

· 1 opakowanie paluszków krabowych
· mała puszka kukurydzy
· 1 puszka ananasa
· kawałek ulubionej szynki
· kostka żółtego sera
· majonez

DOMOWA BIAŁA KIEŁBASA NA DWA SPOSOBY
Do jej wykonania niezbędna jest maszynka do mięsa z końcówką do nadziewania lub nadziewarka do mięsa.

SKŁADNIKI
Boczek zmielić w maszynce o małych oczkach, zamienić końcówkę
na większe oczka i zmielić pozostałe mięso oraz czosnek. Dodać sól,
pieprz, majeranek, wodę i delikatnie wyrobić.
Jelita zalać wodą i przepłukać. Za pomocą maszynki do mięsa
z odpowiednią końcówką lub nadziewarki nadziać jelita masą mięsną,
poskręcać formując mniejsze lub większe kiełbaski.

KIEŁBASA PAR ZONA
W garnku zagotować wodę z dodatkiem soli, liścia laurowego i ziela
angielskiego. Gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia włożyć kiełbasę,
wyłączyć ogień i przykryć garnek pokrywką.
Pozostawić na 20 minut, po tym czasie kiełbasa jest gotowa.

KIEŁBASA PIECZONA

Surową kiełbasę ułożyć w naczyniu żaroodpornym, dodać czosnek
pokrojony w plasterki i cebulę pokrojoną w pióra. Piec w temp 180oC
około 50 minut.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 kg szynki wieprzowej
1 kg boczku surowego
1 kg łopatki wieprzowej
4-6 dużych ząbków czosnku
1/2 szklanki wody
6-8 łyżeczek soli
pieprz
3 łyżki majeranku
naturalne jelita wieprzowe – ok. 8 m

ŻUREK WIELKANOCNY NA ZAKWASIE
Dobry wielkanocny żurek to taki na domowym zakwasie.

Z AK WAS NA ŻUREK

SKŁADNIKI NA Z AK WAS

Do słoja wlewamy wodę, wsypujemy mąkę, dodajemy przyprawy
(przyprawy nie są konieczne), mieszamy, przykrywamy gazą.

· 1 szkl. mąki żytniej razowej typ 2000
· 500 ml ciepłej, przegotowanej wody

Raz dziennie zakwas mieszamy.

Przyprawy (opcjonalnie):
· ząbek czosnku
· 2 liście laurowe
· kilka ziarenek ziela angielskiego

Po 7-8 dniach zakwas jest gotowy.

ŻUREK WIELK ANOCN Y

Boczek pokroić w kostkę i podsmażyć. Kiełbasę białą surową sparzyć w
bulionie, pokroić w plasterki i podsmażyć razem z boczkiem.
Całość dodać do gotującego bulionu, wlać zakwas ( wlewać przez
sitko i lekko przecierać), zagotować, doprawić przyprawami do smaku.
Na koniec dodać śmietankę, podawać z ugotowanym na twardo
jajkiem, posypać natką pietruszki.

SKŁADNIKI NA ŻUREK
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 litr bulionu warzywnego
500 ml zakwasu żytniego do żurku
200 g kiełbasy białej surowej/parzonej
200 g boczku surowego wędzonego
3 łyżki śmietanki 30 %
sól
pieprz
czosnek
majeranek

KRUCHE CIASTECZKA JAJECZKA
Wyglądają uroczo i rozpływają się w ustach.

SKŁADNIKI
Składniki na ciasto zagnieść, uformować kulkę owinąć folią spożywczą
i schłodzić.
Następnie cienko rozwałkować i wykrawać foremką kształt jajek.
W połowie ilości wykonać dodatkową dziurkę.
Ciasteczka ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec
przez około 12-15 minut w temperaturze 180oC.
Po ostudzeniu na ciasteczka bez dziurki nałożyć niewielką ilość dżemu
i złączyć z ciasteczkami z dziurką.
Posypać cukrem-pudrem.

·
·
·
·
·
·
·
·

125 g margaryny Palma
180 g mąki pszennej
40 g mąki ziemniaczanej
1 jajko
50 g cukru pudru
1 łyżeczka esencji waniliowej
dżem morelowy lub pomarańczowy
cukier puder

FARBOWANE JAJKA
Tajemnica atmosfery świątecznej tkwi nie tylko w pysznych potrawach, ale także w dekoracjach. Pięknie przystrojony stół, świeże rośliny i ozdoba wielkanocnego koszyka – domowo barwione jajka. Jak zabarwić jajka naturalnymi
sposobami? To proste, większość składników masz już w domu.

NIEBIESKI
Ćwiartkę czerwonej kapusty poszatkować i zagotować w 1 litrze wody. Dodać 2 łyżki octu i gotować przez około
pół godziny. W tak powstałym wywarze moczyć ugotowane jajka co najmniej przez godzinę.

ŻÓŁT Y
Zagotować 1 litr wody i wsypać 1 opakowanie kurkumy lub curry. Wrzucić surowe jajka i gotować 15 minut.
Nie wyjmować od razu jajek, pozostawić w wodzie co najmniej przez godzinę.

RÓŻOW Y
Pokroić 2 buraki i zagotować w 1 litrze wody, dodać 2 łyżki octu i gotować około pół godziny.
W tak powstałym wywarze moczyć ugotowane jajka co najmniej przez godzinę.

WSK A ZÓWK A
Im dłużej jajka będą moczyć się w kolorowych miksturach, tym kolor będzie bardziej intensywny.
Najlepiej pozostawić je w nich na całą noc.

Polecamy również

Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 63
tel. +48 33 81 98 200
e-mail: bielmar@bielmar.com.pl
www.bielmar.pl

