
MIODOWNIK LITWIŃSKIEGO 

SKŁADNIKI: 

15 g drożdży 

1 jajko  

50 g masła 

120 g miodu płynnego 

100 g cukru 

250 g mąki pszennej 

½ łyżeczki proszku do pieczenia 

2-3 ziarna pieprzu angielskiego (utłuczone lub zmielone) 

3 goździki (utłuczone lub zmielone) 

2-3 łyżki stołowe rodzynek 

2-3 łyżki pokrojonych orzechów włoskich 

 

WYKONANIE: Pokruszone drożdże, jajko, masło, trochę cukru - dobrze utrzeć. Ucierając dodawać pozostały 

cukier. Dalej ucierając wlać miód oraz przesianą mąkę. Na koniec wmieszać oprószone  

w mące rodzynki i orzechy. Piec ok. 50 min. w małej wąskiej foremce w temp. 180°C.Ciasto jest niewysokie         

i pachną-ce miodem. Jest to klasyczny, stary miodownik - nieprzekładany żadną masą. Oczywiście można go 

przekroić i przełożyć powidłem, np. śliwkowym lub masą kajmakową z orzechami. 

 

CWIBAK 

SKŁADNIKI: 

7 jaj 

250 g mąki 

250 g cukru 

bakalie (orzechy włoskie, rodzynki, morele suszone, żurawina) 

cukier puder 

 

WYKONANIE: Ucieramy żółtka z cukrem, łączymy z mąką i jednym całym jajkiem. Ubijamy pianę z białek na 

sztywno.  Bakalie obtaczamy w mące i dodajemy do masy z żółtek, cukru i mąki.  Delikatnie łączymy z pianą. 

Następnie całość przelewamy do formy. Pieczemy ok. 50 min. w temperaturze 180°C. Po upieczeniu 

posypujemy cukrem pudrem. 

 



STRUCLA JABŁKOWA 

SKŁADNIKI NA CIASTO: 

250 g mąki tortowej 

2 łyżki oleju 

Sól 

ok. 125 ml letniej wody 

SKŁADNIKI NA NADZIENIE: 

500 g jabłek 

30 g bułki tartej 

30 g masła 

30 g rodzynek 

40 g cukru 

1 łyżeczka cynamonu 

masło do posmarowania 

cukier puder 

WYKONANIE: Wsypać mąkę na stolnicę, dodać olej, sól, letnią wodę i delikatnie zagnieść. Ciasto ugniatać tak 

długo, aż będzie odstawać od deski i od ręki, podsypać mąką, posmarować olejem  

i odstawić na ½ godz. Następnie możliwie równo rozwałkować ciasto na posypanej mąką lnianej ściereczce. 

Obsypanymi mąką dłońmi bardzo ostrożnie naciągać we wszystkich kierunkach, rozpoczynając od środka, aby 

ciasto było cienkie. Grubsze brzegi poobcinać i postępować dalej według poniższych wskazówek. 

Ciasto posmarować roztopionym masłem. 2/3 powierzchni ciasta posypać podsmażoną na złoto bułką tartą. 

Rozłożyć obrane i pokrojone w plasterki jabłka, posypać cukrem, cynamonem  

i rodzynkami. Ciasto zrolować i położyć na wysmarowanej tłuszczem blasze. Posmarować rozpuszczonym 

masłem i piec w rozgrzanym do 200°C piekarniku ok. 25 min.  Po upływie połowy czasu ponownie posmarować 

masłem.  Wyjąć z piekarnika, pokroić w porcje i posypać cukrem pudrem. Strucla świetnie smakuje z sosem 

waniliowym.  

SOS WANILIOWY, SKŁADNIKI: 

500 ml mleka 

100 g cukru 

20 g waniliowego proszku budyniowego 

2 żółtka 

Rum 

Połowę mleka zagotować z cukrem. Pozostałą część rozmieszać z budyniem waniliowym i żółtkami. Powstałą 

masę wlać do gotującego się mleka i stale mieszając ponownie zagotować na małym ogniu, po ostudzeniu 

doprawić rumem.  Połowa ilości mleka może być zastąpiona śmietaną do kawy lub śmietanką kremówką. 


