
Konkurs kulinarny klasa 3 TŻiUG sp 

 

Jankowska Milena i Rutkowska Zuzanna 

Tarta z jabłkami, gruszką i kruszonką 

 

Składniki: 

Ciasto: 

250g mąki pszennej (użyłam tortowej) 

1 łyżeczka cynamonu 

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

130g masła 

1/4 szklanki cukru pudru 

2 żółtka 

1 łyżka gęstej śmietany 

Nadzienie: 

2 łyżki bułki tartej 

4 jabłka 

1 gruszka 

cynamon 

Dodatkowo: 

2 łyżki mąki pszennej 

cukier puder do posypania 

 

 



Kobylska Monika i Klimek Karina  

Tarta z brokułem i fetą 

Składniki na ciasto: 

300 g mąki 120 g masła jajko sól i pieprz  

Składniki na nadzienie:  

1 opakowanie sera feta brokuły  

1 cebula  

4 jajka  

150 ml śmietany  

1 ząbek czosnku 

 sól , pieprz,  oregano,  

 przygotowanie: 

Do mąki dodajemy masło, jedno żółtko i zagniatamy. W trakcie ugniatania 

dodajemy łyżkę wody i szczyptę soli. Po ugnieceniu, ciasto przykryte folią 

wkładamy do lodówki. Brokuły myjemy, dzielimy i podgotowujemy parę minut 

w osolonej wodzie. Cebulę kroimy w piórka i szklimy na patelni. Śmietanę 

mieszamy z jajkami, doprawiamy solą, pieprzem, oregano i zmiażdżonym 

czosnkiem. Ser feta kroimy w kostkę. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy. Formę 

do tart smarujemy masłem, a następnie wykładamy ciastem. Nakłuwamy w paru 

miejscach i wkładamy na 10 minut do piekarnika rozgrzanego wcześniej do 

temperatury 180 stopni c. Podpiekamy przez 10 minut. Następnie na ciasto 

układamy cebulę, brokuły i ser feta. Zalewamy masą ze śmietany i jajek. 

Pieczemy przez ok. 20-25 minut. 



 

 

Dziukowska Julia i Witkowska Oliwia 

Tarta z gruszką 

Składniki na ciasto kruche:  

1 i 1/2 szklanki mąki 

 1 jajko  

1 łyżka cukru  

szczypta soli  

125 g masła  

1 łyżka wody  

1/2 łyżki ekstraktu z wanilii  



Gruszki w syropie: 3 duże gruszki 2 szklanki wody 1 szklanka cukru 1/3 szklanki 

soku z cytryny  

Kruszonka:  

50 g masła  

5 łyżek cukru  

6 łyżek mąki  

Dodatkowo: bita śmietana  

Wykonanie: 

W misce połączyć ze sobą mąkę, cukier i sól. Dodać masło i wstępnie zagnieść, 

następnie dodać jajko wodę i ekstrakt z wanilii, zagnieść rękoma. Formę do tarty 

(u mnie o średnicy 26 cm) wysmarować masłem. Stolnice posypać lekko mąką, 

ciasto rozwałkować na wielkość blachy i przełożyć je do formy, wylepiając 

brzegi. Spód ponakłuwać widelcem, blachę z ciastem włożyć na 30 minut do 

lodówki. Gruszki obrać, przekroić na ćwiartki i wydrążyć środek. Wodę 

zagotować z cukrem i sokiem z cytryny, dodać gruszki. Gotować ok 10 - 30 minut 

w zależności od dojrzałości, aż gruszki zmiękną. Składniki kruszonki zagnieść ze 

sobą, w razie potrzeby dodać trochę mąki bądź cukru. Gruszki odsączyć i ułożyć 

na kruchym spodzie, zasypać je kruszonką. Piec w temperaturze 190 stopni C 

przez około 40 minut. Podawać z porcją bitej śmietany lekko ciepłe lub zimne. 

 

 

 



 

 

Wiśniewska Natalia i Nowakowska Zuzanna 

 

Tarta dyniowa  

Składniki na masę dyniową:  

-1 kg dyni,  

-100 g śmietany,  

-1 szczyptę gałki muszkatołowej,  

-2 jajka,  

-sól i pieprz,  

Składniki na ciasto kruche:  

-250 g mąki,  

-150 g masła , 

 -1 łyżeczka soli,  

-szczypta cukru,  



-1 jajko,  

-1 łyżka zimnego mleka,  

Sposób wykonania ciasta kruchego:  

Usypujemy wzgórek z mąki, robimy w nim wgłębienie. Wkładamy w nie masło, 

wsypujemy sól, cukier i wbijamy jajko. Mieszamy palcami do połączenia 

składników na gładką masę. Powoli zgarniamy mąkę, ugniatając ostrożnie, aż 

ciasto będzie miało ziarnistą konsystencję. Wlewamy mleko, delikatnie łączymy 

palcami z resztą ciasta. Wewnętrzną stroną dłoni wyrabiamy ciasto, odpychając 

je od siebie 4-5 razy aż będzie gładkie. Ugniatamy z niego kulę, owijamy w folię 

i wkładamy do lodówki. Sposób wykonania masy dyniowej: Kroimy dynie na 

ósemki. Usuwamy nasiona i włókna, obieramy ze skórki i kroimy miąższ w 

kostkę. Dynię gotujemy na parze przez 8 minut. Następnie blendujemy 

ugotowany miąższ. Rozbijamy jajka, dodajemy śmietanę, sól i pieprz, a następnie 

dodajemy gałkę muszkatołową. Rozkładamy puree z dyni na cieście i 

przykrywamy ubitymi jajkami. Pieczemy w temperaturze 200 st. C przez 25 

minut. Smacznego! 

 

 

 

 

 



Teska Jagoda i Ruczyńska Adrianna 

Tarta z dynią 

Składniki:  

Ciasto kruche:  

- 200 g mąki pszennej (w wersji bezglutenowej: 100 g mąki gryczanej, 60 g mąki 

jaglanej i 40 g skrobi ziemniaczanej)  

-100 g masła  

- 40 g cukru pudru  

- 1 jajko (rozmiar M) 

 Nadzienie: 

- 500 g puree z dowolnej dyni (przepis na puree: „Puree z dyni”)  

- 200 g mleka skondensowanego słodzonego  

- 2 jajka  

- 1 łyżeczka cynamonu  

- ½ łyżeczki gałki muszkatołowej  

- szczypta mielonych goździków 

-  szczypta mielonego imbiru 

 Dodatkowo:  

- 400 g słodkiej śmietany 30 -36% 

-1 łyżka cukru pudru  

- trochę cynamonu do posypania  

- syrop klonowy (opcjonalnie)  

Przygotować ciasto kruche.  

Mąkę, zimne masło (pokrojone na małe kawałki), cukier puder i jajko zagnieść na 

jednolitą masę. Ciasto przełożyć na kawałek folii spożywczej, lekko je 

spłaszczyć, owinąć w folię i włożyć do lodówki na 1 godzinę.  

Formę na tartę o średnicy dna 23 cm posmarować masłem. Ciasto wykleić w 

formie, wyklejając dno i brzegi. Ciasto nakłuć widelcem, przykryć papierem do 

pieczenia i obciążyć kulkami ceramicznymi lub fasolą.  



 Piec w nagrzanym piekarniku ok. 20 minut w temperaturze 180°C (grzałka góra- 

dół). Po tym czasie ściągnąć papier z kulkami i piec dalej ok. 5- 10 minut, aż 

ciasto lekko się zarumieni. Wyciągnąć z pieca.  

Przygotować nadzienie.  

W misce wymieszać trzepaczką puree z dyni, mleko skondensowane słodzone, 

jajka i przyprawy na gładką masę. Masę wylać na podpieczony spód. (Spód może 

być gorący).  

Piec ok. 30 minut w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół). Studzić przy lekko 

uchylonych drzwiczkach piekarnika, a następnie schłodzić w lodówce.  

Śmietanę ubić na sztywno. Pod koniec ubijania, dodać łyżkę cukru pudru. Bitą 

śmietanę przełożyć do rękawa cukierniczego lub szprycy z końcówką w kształcie 

gwiazdki i wyciskać kleksy śmietany na nadzienie. Z góry oprószyć cynamonem. 

Kawałki ciasta można podawać polane z góry syropem klonowym. 

 



 

 

Gabryszewska Kinga i Kurkowska Kinga 

 

Składniki 

 - 200 g mąki  

-100 g masła  

-100 g drobnego cukru  

-1 żółtko  



-2-3 łyżki zimnej wody  

- szczypta soli  

Przygotowanie 

 Do przesianej mąki dodać sól, cukier, żółtko, wodę i posiekane zimne masło. 

Szybko zagnieść ciasto, włożyć je do woreczka i wstawić do lodówki na 30 minut. 

Po tym czasie ciasto na tartę rozwałkować, wyłożyć nim formę na tartę, 

ponakłuwać widelcem. Przykryć kawałkiem papieru do pieczenia, wysypać na 

niego fasolę. Piec 10 minut w piekarniku z termoobiegiem w 180 ◦ C, usunąć 

fasolę i papier i ponownie włożyć do piekarnika na 5 minut(jeśli tarta będzie dalej 

pieczona z nadzieniem). Jeżeli na ciasto będzie wykładane nadzienie na zimno 

(np. budyń, świeże owoce), czas pieczenia ciasta należy wydłużyć do 10 minut. 

 

 

 

 

 



Robaczewska Dorota 

 

Tarta z orzechami i miodem 

 

SKŁADNIKI:  

- ciasto 180 g mąki  

- szczypta soli  

- 100 g masła  

- 2 łyżki zimnej wody  

- 1 żółtko  

nadzienie  

- 1 białko + 1 całe jajko  

- 100 g orzechów włoskich  

- 30 g masła  

- 1/2 szklanka miodu  

- 50 g cukru trzcinowego  

- 1 łyżeczka cynamonu 


