
Konkurs kulinarny klasa 2 TŻiUG 

Łożyńska Aleksandra i Tucholska Magdalena 

 

PRZEPIS NA TARTĘ Z PIECZARKAMI  

 Składniki: 

150g mąki pszennej  

100g masła  

500g pieczarek  

1 szt.cebul 

2 szczypty soli  

1 szt poru  

1łyżka oliwy  

100 ml śmietany  

2 sztuki jajek  

70 gram sera  

 1 czosnek  

Pieprz  

Przygotowanie : 

1. Na samym początku zabawy z pieczarkową tartą należy przygotować jej 

podstawę. Z mąki masła oraz szczypty soli i pieprzu zagniatamy ciasto .Zawijamy 

w folię aluminiową i wkładamy do lodówki na kwadrans .W tym czasie pieczarki 

obieramy i kroimy w kostkę .Cebulę i czosnek również obieramy i drobno 

siekamy .Por myjemy i drobno kroimy .Na patelni rozgrzewamy oliwę i 

podsmażamy cebulę czosnek oraz por ,następnie dodajemy pieczarki i smażymy 

na małym ogniu aż pieczarki puszczą sok i odparują .Na koniec dodajemy 

przyprawy po szczypcie soli i pieprzu i mieszamy . 

2.Kolejnym etapem jaki trzeba przejść, aby cieszyć się pyszną tartą pieczarkową 

jest połączenie masy z farszem .Wyciągamy więc ciasto z lodówki, 



rozwałkowujemy wyklejamy nim formę do tarty nakłuwając widelcem. 

Nakładamy na nie przestudzony farsz z pieczarek. Wyrównujemy. W osobnym 

naczyniu łączymy rozmącone jajka śmietankę doprawiamy solą i pieprzem do 

smaku. Wylewamy masę na tartę z pieczarkami. Ser ścieramy na tarce i 

posypujemy wierzchem tarty. Pieczemy przez około 45 min w 180 stopniach 

Smacznego ! 

 

 

 

 

 

Górtatowska Kinga i Balewska Julia 

 

Tarta z nadzieniem na słono z dodatkiem brokuł i szynki  

 



 

Składniki: 

Ciasto:  

250 g mąki 

0,25 łyżeczki proszku do pieczenia Dr. Oetker 

130 g masła 

1 łyżka oleju  

0,5 łyżeczki soli 

0,25 szkl wody  

Nadzienie: 

400 g brokułów świeżych (same różyczki) 

250 g pieczarek 

150 g szynki  

1 czerwona papryka 

250 ml śmietany 18% 

2 jajka 

1 szczypta soli  

1 szczypta pieprzu  

1 szczypta gałki muszkatołowej  

Sposób przygotowania: 

 

1) Mąkę przesiej razem z proszkiem. Dodaj zimne masło, sól, olej i posiekaj 



nożem do uzyskania drobnej kruszonki. Dolej wodę i zagnieć całość na gładkie 

ciasto. Zawiń w folię i włóż do lodówki na ok. 30 min, aby się schłodziło.  

2) Brokuły podziel na małe kawałki, wsyp do miski i zalej wrzącą wodą. Pieczarki 

oczyść pokrój na plasterki i podduś na oleju, a kiedy sok odparuje, wsyp szynkę i 

chwilę razem podsmaż. Brokuły wylej na sito do odsączenia. Pokrój paprykę.  

3) Formę do tarty o śr. 26 cm wysmaruj masłem. Ciasto rozwałkuj i wyłóż nim 

formę, a następnie nakłuj widelcem i przykryj papierem do pieczenia, na który 

wysyp suchą fasolę. Wstaw do piekarnika.  

Temperatura: 200 stopni C 

Czas pieczenia: 15 min  

4) Po tym czasie zdejmij papier z fasolą i kontynuuj pieczenie.  

Temperatura: 200 stopni C 

Czas pieczenia: 10 min  

Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika 

5) Pieczarki z szynką  i papryką dopraw solą i pieprzem, podobnie jak brokuły. 

Farsz nałóż na ciasto i wyrównaj łyżką. Śmietanę wymieszaj z jajkami, solą, 

pieprzem, gałką muszkatołową i zalej farsz.  

6) Całość wstaw do piekarnika 

Temperatura : 200 stopni C  

Czas pieczenia ok. 30-35 min.  

 

 

Drzymalska Oliwia i Grzywacz Aleksandra 

 

Wytrawna tarta z cukinią i porem 

Ciasto:  

1 i 3/4 szklanki mąki 

100 g masła 



1 jajko i 1 żółtko 

duża szczypta soli 

3 łyżki zimnej wody 

Sposób przyrządzenia:  

Wszystkie wymienione składniki na ciasto kruche zagniatamy. Owijamy je folią 

strecz i wkładamy do lodówki na co najmniej 30 minut w celu schłodzenia. Po 

wyjęciu rozwałkowujemy ciasto  w okrągły kształt. Rozwałkowane ciasto 

wkładamy do specjalnej formy na tartę lub do zwykłej tortownicy ok. 26 cm. 

Nakłuwamy ciasto widelcem w wielu miejscach i podpiekamy przez ok. 7-8 

minut w piekarniku w 190ºC z termoobiegiem. 

Farsz:  

1 duża cukinia 

1 mały por 

1 mała czerwona papryka 

50 g szynki (w wersji mięsnej) lub 100 g fety (w wersji wegetariańskiej) 

pomidorki koktajlowe do dekoracji 

3 jajka 

3/4 szklanki śmietany 

1/2 szklanki mleka 

świeży koperek i bazylia 

pół łyżeczki ostrej papryki 

garść tartego, żółtego sera 

sól, pieprz 

Sposób przyrządzenia 

Pora kroimy w plasterki i rozrzucamy na podpieczonym cieście. Następnie 

rozrzucamy pokrojoną w kostkę szynkę (lub fetę) oraz paprykę. Cukinię kroimy 

w cienkie plasterki. i układamy na wierzchu. Górę przyozdabiamy pomidorkami 

pokrojonymi w plasterki. Przygotowujemy masę: jajka rozkłócamy widelcem i 



dodajemy do nich śmietanę oraz mleko. Mieszamy. Przyprawiamy solidnie solą, 

pieprzem i ostrą papryką w proszku. Wsypujemy 3 łyżki pokrojonego koperku i 

kilka pokrojonych listków bazylii. Masę wlewamy powoli na warzywa. Całość 

posypujemy tartym serem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190°C i 

pieczemy ok. 40 min 

 

 

Kowalska Klaudia i Wilk Karolina 

Tarta z jabłkami 

Składniki:  

(okrągła forma o średnicy 23 cm):  

Składniki:  

1 i 1/2 szklanka mąki pszennej 

1/2 kostki masła 

1/4 szklanki cukru pudru 

2 żółtka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Jabłka: 

1,5 kg jabłek np. antonówek 

0,5 szklanki cukru 



1 łyżeczka cynamonu 

1 łyżka budyniu waniliowego 

sok wyciśnięty z połowy cytryny 

2-3 łyżki wody  

Przygotowanie:  

Jabłka umyć, obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o dużych otworach. 

Następnie włożyć je do garnka, dodać cukier, cynamon, sok z cytryny oraz 2-3 

łyżki wody. 

Jabłka dusić na średnim ogniu co jakiś czas mieszając. 

Na koniec dodać łyżkę budyniu, wymieszać i schłodzić. 

Mus jabłkowy powinien być lekko rozgotowany.  

Na stolnicę przesiać mąkę połączoną z cukrem pudrem i proszkiem do 

pieczenia. 

Dodać pokrojone na małe kawałki schłodzone masło, żółtka i zagnieść ciasto. 

Podzielić na dwie części w proporcji 1/3 i 2/3, owinąć w folię spożywczą i 

umieścić w zamrażalniku na 30 min. 

Piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni.  

Ciasto kruche: 

Okrągłą formę smarujemy masłem. Wyjmujemy większą część ciasta z 

zamrażalnika, kroimy na plasterki i wyklejamy nim formę, zarówno dno jak i 

brzeg. Surowe ciasto smarujemy białkiem aby zabezpieczyć ciasto przed 

wchłonięciem soku z jabłek. 

Nakładamy mus i wyrównujemy powierzchnię łyżką. 

Z zamrażalnika wyjmujemy drugą część ciasta, rozwałkować cienko i pokroić w 

paski szerokości 1 ½ cm. 

Paski ułożyć na wierzchu szarlotki. Posmarować żółtkiem wymieszanym z 

mlekiem.  

Pieczemy 45 minut w temperaturze 180 stopni.  



Podajemy szarlotkę posypaną cukrem pudrem lub z lukrem cytrynowym. 

Smacznego! 

 

 

 

 


