
Konkurs kulinarny klasa 3 TŻiUG gim

Wójciak Martyna i Rumińska Weronika

Tarta z budyniem i śliwkami

Spód:
2 szklanki mąki 
1/2 szklanki cukru
1/2 kostki masła 
1 jajo
2 żółtka 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
W misce utrzeć cukier z masłem, następnie dodać jajo i żółtka. Po dokładnym 
połączeniu składników dodać mąkę i proszek do pieczenia i zagniatać do 
uzyskania gładkiego ciasta. Wyłożyć na okrągłą formę do tarty i piec ok. 35 min
w 180 'C.
Śliwki umyć i pokroić w ćwiartki, rozłożyć na blaszce, posypać cukrem i piec 
przez około 20 minut w 200'C.
Na ostudzoną tartę wyłożyć gotowy budyń i upieczone śliwki, następnie 
schładzamy.

Budyń:



Składniki:

 2 szklanki mleka - 500 ml

 3 żółtka średnich jajek

 4 płaskie łyżki cukru waniliowego

 3 płaskie łyżki skrobi ziemniaczanej - 30 g

 łyżeczka masła

Błaut Julia i Machcińska Karina

Tarta ze szpinakiem i fetą

250 g mąki pszennej

400 g szpinaku mrożonego

2 op sera feta

3 ząbki czosnku

2 jajka

2 żółtka

10 g śmietany  18%

100 g masła



pieprz

Sól

gałka muszkatołowa

Na stolnicę wysyp mąkę i dodaj zimne masło.

 Pokrój je nożem na mniejsze kawałki. Uformuj z mąki kopiec i zrób w jego 

środki dołek, do którego wrzuć dwa żółtka oraz łyżkę śmietany i szczyptę soli.

Wszystkie składniki delikatnie wymieszaj. Ugniataj, aż otrzymasz jednolitą 

konsystencję. Kiedy ciasto jest już dobrze zagniecione, włóż je do lodówki na 

około 1 godzinę.

Po tym czasie ciasto rozwałkuj i wyłóż nim dno oraz boki formy na tartę. Ciasto 

nakłuj widelcem. Na cieście ułóż papier do pieczenia i obciąż dwiema garściami

fasoli, aby ciasto nie „wstało”. Włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C. 

Po piętnastu minutach usuń papier z fasolą i piecz jeszcze przez 5 minut.

W czasie gdy spód do tarty się podpieka można się zabrać za przygotowanie 

farszu do tarty. Na patelni rozgrzej łyżeczkę masła i podsmaż na niej drobno 

posiekany czosnek. Gdy zacznie się rumienić, dodaj do niego zamrożony 

szpinak i smaż na wolnym ogniu do odparowania nadmiaru wody.

Patelnię zestaw z ognia, aby szpinak lekko przestygł i dodaj ser oraz jajka. 

Dopraw do smaku gałką muszkatołową oraz solą i pieprzem. Wymieszaj masę

Na podpieczone ciasto wyłóż szpinakowy farsz. Piecz w piekarniku w 

temperaturze 180 stopni C przez około 25 minut.



Katarzyna Kowalska i Beyer Patrycja

Tarta z dynią

Składniki:

• Na formę o średnicy ok. 22cm

• Na ciasto:

• -250 g mąki tortowej

-125 g zimnego masła

-50 g cukru pudru

-1 duże jajko

-2 łyżki mleka

Na nadzienie:

-500 g obranej dyni 

-500 ml tłustego mleka

-200 g cukru



-laska wanilii lub esencja waniliowa

-2 duże jajka 

• Sposób przygotowania:

 Przygotować kruche ciasto.

 Mąkę i cukier puder przesiać do miski, dodać pokrojone w kostkę masło. 

Całość zagnieść do momentu uzyskania konsystencji kruszonki. Dodać mleko. 

Całość zagnieść. Uformować kulę, owinąć folią spożywczą i wsadzić do 

lodówki na pół godziny.

Po 30 minutach ciasto wyjąć. Wylepić nim wysmarowaną tłuszczem blachę. 

Ponakłuwać widelcem i ponownie odstawić do lodówki na kolejne 30 minut.

Dynię pokroić w kostkę, wrzucić do rondelka. Dodać cukier, wanilię i mleko. 

Zagotować. Zmniejszyć ogień i podgotować dynię do miękkości. Przestudzić.

Piekarnik nagrzać do 180st. Na ciasto wyłożyć papier do pieczenia i wysypać 

obciążniki (lub. np. ziarna grochu). Podpiec przez 15 minut. Po tym czasie 

usunąć obciążniki i piec przez kolejne 15 minut.

Dynię zmiksować blenderem. Dodać jajka, ponownie zmiksować.

Masę dyniową wylać na ciasto. Piec ok 35-45 minut w temperaturze 160st. do 

ścięcia się masy. Powinna być sztywna ale sprężysta. 




