
Strucla makowa
Potrawa świąteczna

Makowiec jest typowym daniem wigilijnym i wielkanocnym w kuchni polskiej. W niektórych rejonach
kraju rozpowszechnił się dopiero po drugiej wojnie światowej, m.in. za sprawą osiedleńców z Polski

wschodniej. 

Na co dzień makowiec gościł niegdyś tylko na zamożnych stołach. W zwykłych domach pieczony był tylko
na wyjątkowe okazje takie jak wspomniana wigilia Bożego Narodzenia i karnawał, Wielkanoc, Zielone

Świątki, Środa Popielcowa, Wielki Piątek oraz różnego rodzaju uroczystości rodzinne.

Według ludowych wierzeń mak spożywany w wigilię Bożego Narodzenia miał zapewniać szczęście i
chronić przed działaniem złych sił. Mak – roślina, która zawiera w makówce tysiące nasion – występował na

wigilijnym stole także jako symbol urodzaju i płodności. Tarcie maku na tę okoliczność miało zapewnić
młodym pannom rychłe zamążpójście. Mak w potrawach wigilijnych, obok miodu i grzybów był też

łącznikiem z zaświatami

Składniki:

Masa makowa:
– 1 kg maku
– 0,5 kg cukru
– 1 kostka margaryny
– 1/2 słoika powideł
– 6 jaj
– 2 łyżki mąki ziemniaczanej
– rodzynki, orzechy,  olejek migdałowy

Mak przeznaczony na masę należy odpowiednio przygotować przed zmieleniem. Jednym ze sposobów jest sparzenie
i gotowanie ok. 0,5 godziny. Następnie staranne odsączamy i odparowujemy. 
Tak  przygotowany  mak mieli  się  dwukrotnie  lub  trzykrotnie  w  maszynce do  mięsa przez  sitko  o  najmniejszych
oczkach z cukrem, po czym dodaje się odpowiednio przygotowane bakalie, rozpuszczoną margarynę, powidła, jajka,
mąkę ziemniaczaną oraz olejek migdałowy. Wszystko dokładnie mieszamy.



Ciasto:

– 1 kg mąki pszennej typ 450
– kostka drożdży
– 2 kostki margaryny
– 5 jajek
– 6 łyżek cukru
– 1 cukier waniliowy
– 1/4 l mleka

Margarynę roztopić,  jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym, z drożdży zrobić rozczyn (drożdże rozkruszyć, dodać
łyżkę cukru i łyżkę mąki, trochę mleka, dokładnie rozmieszać  i odstawić w ciepłe miejsce). Do mąki dodać ubite jajka,
mleko  (lekko  podgrzane),  margarynę  i  wyrośnięte  drożdże.  Wszystko  dokładnie  wymieszać  i  odstawić  w  ciepłe
miejsce do wyrośnięcia.

Następnie rozwałkować ciasto w kształcie prostokąta, nałożyć przygotowanej masy makowej i rozsmarować na całej
powierzchni. Krótsze boki delikatnie zawinąć do środka (ok 3 cm), następnie wzdłuż długiego boku zwijać ciasno do
środka  formując  kształt  rolady.  Tak  przygotowane  ciasto  należy  zawinąć  w  papier  pergaminowy  pozostawiając
odpowiedni zapas miejsca do wyrośnięcia ciasta. Pergamin zawijamy pod spód lub zawiązujemy nitką i układamy na
blaszce. Piec w temp. ok 180 st C do czasu uzyskania lekko brązowej skórki.

Po wystudzeniu można polać polewą czekoladową lub cukrem pudrem, posypać orzechami lub migdałami

Życzymy smacznego!!!
Grupa gastronomiczna ZSZ Kurzętnik


