


Zgromadzone tu przepisy pochodzą 
od Pracowników sieci aptek 

franczyzowych Dr.Max.
To im zawdzięczamy prezentowany zbiór, 
tych tradycyjnych smaków, które goszczą 

na naszych rodzinnych stołach 
w okresie Świąt Wielkanocnych.

Zadbaliśmy nie tylko o smakoszy słodkości,
ale również potraw wytrawnych,

jak i wegetariańskich.

Ta książka, to dowód na to, że nasza 
polska kuchnia, nasze tradycje rodzinne
 są różnorodne, wyjątkowe i doskonałe!

Na Maxa zapraszamy Was do skorzystania 
z jej skarbów. Zrezygnujcie na te parę dni 
z diety, sami przygotujcie i skosztujcie dań 

z naszych przepisów. Znajdziecie je również 
na stronie internetowej Stowarzyszenia  

Dr.Max Zdrowie pod adresem:  
stowarzyszenie.drmax.pl/ksiazka-kucharska

Niech nasze domy i kuchnie 
zapachną nowością i pysznym zapachem 

świątecznych potraw. 
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Mazurek
Składniki: Przygotowanie:

Ciasto:
56 dkg 
25 dkg 
25 dkg 
10 dkg 

2 
4 

Masa orzechowa:
20 dkg
20 dkg 
20 dkg 

½ l 
·

Ciasto: miód z margaryną roztopić, wsypać cukier 
puder, mąkę wymieszać z sodą. Do wystudzonego 
roztopionego miodu wsypać mąkę, dodać jajka 
i dokładnie wymieszać. Ciasto podzielić na 3 części 
i upiec 3 placki w temperaturze 180 stopni. Czas 
pieczenia to 15 minut każdy placek.

Masa orzechowa: orzechy zalać gorącym mlekiem, 
wsypać cukier waniliowy. Masło utrzeć z cukrem 
i dodawać po łyżce wystudzonych orzechów.

Przełożyć placki dobrze utartą masą orzechową, 
wylizać obowiązkowo miskę i wałek, czy też świderki 
miksera, jeśli ktoś go używa do ucierania - po masie 
orzechowej :) Mniam!

Wierzchnią warstwę mazurka można polać polewą 
czekoladową, czy też kajmakową i udekorować 
orzechami, bakaliami według uznania domowników.

Agnieszka  
Centrala Dr.Max

mąki 
cukru pudru 
miodu
margaryny
łyżeczki sody 
jajka

masła 
orzechów zmielonych 
cukru pudru 
mleka
cukier waniliowy
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Sernik z rosą
Składniki: Przygotowanie:

Ciasto kruche:
250 g

1 

150 g 
½ 
1 
2 

Masa serowa:
1 kg

2
4 
1
2  

2  

3 
½ 

Ciasto kruche: Zagnieść ciasto kruche: do mąki 
dodać proszek do pieczenia, pokrojone w kosteczkę 
zimne masło oraz cukier puder. Rozdrobnić składniki 
na kruszonkę. Następnie dodać 1 jajko oraz 2 żółtka 
(2 białka odłożyć na bezę) i zagnieść gładkie ciasto, 
uformować kulę.
Dużą formę o wymiarach 25 x 40 cm wysmarować 
masłem i wyłożyć papierem do pieczenia (spód i boki). 
Ciasto pokroić nożem na plasterki i rozłożyć je na 
spodzie blaszki. Ugnieść palcami na równy placek. 
Podziurkować widelcem i piec przez ok. 10 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Masa serowa: 2 jajka i 4 żółtka (4 białka odłożyć na 
bezę) ubić z dodatkiem cukru i cukru wanilinowego na 
puszysty biały krem (ok. 8 minut). Następnie zmniejszyć 
obroty miksera do średnich i stopniowo dodawać 
twaróg cały czas miksując.
W oddzielnej misce wymieszać mleko z sypkimi 
budyniami. Stopniowo wlewać otrzymaną mieszankę 
do masy serowej miksując na małych obrotach. Na 
koniec wlać olej roślinny. Otrzymana masa serowa 
będzie bardzo rzadka.
Delikatnie wylać ją na podpieczony spód i wstawić 
z powrotem do piekarnika nagrzanego do 180°C. Piec 
przez ok. 45 minut do ścięcia się masy. Po upieczeniu 
piekarnik przestawić na 150°C.
Bezowa pianka: Piankę bezową należy zacząć 
przygotowywać na ok. 10 minut przed końcem 
pieczenia sernika. Białka ubijać z cukrem przez ok.  
8-10 minut na sztywną i gęstą pianę.
Wyłożyć ją na gorący sernik i wygładzić powierzchnię 
(można zrobić rowki).
Piec w 150°C przez 15 minut. Od razu wyjąć sernik 
z piekarnika i ostudzić. Po około 1/2 godzinie zaczną 
pojawiać się pierwsze kropelki rosy, po 1 godzinie 
powinny pojawić się już wszystkie.

Aleksandra  
Centrala Dr.Max

mąki
łyżeczka proszku  
do pieczenia
zimnego masła
szklanki cukru pudru
jajko
żółtka

zmielonego twarogu
jajka
żółtka
szklanka cukru
opakowania cukru 
wanilinowego
budynie śmietankowe  
lub waniliowe
szklanki mleka
szklanki oleju  
roślinnego
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Sernik z białą  
czekoladą i karmelem

Składniki: Przygotowanie:

Spód ciasteczkowy:
140 g 

70 g
 

Masa serowa:
1 kg

4
2

200 g 

3/4
1,5 

100 g
400 g

Ser i śmietankę wyjąć dwie godziny przed pieczeniem 
z lodówki, aby się ogrzały.

Pokruszone dokładnie herbatniki wymieszać 
z masłem. Wylepić nimi spód tortownicy o średnicy 
22 cm, ugnieść, zapiec około 10 minut w temperaturze  
190 stopni, schłodzić.

Ser, utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. Do masy 
dodać mąkę ziemniaczaną, zmiksować dokładnie. 
Następnie dodajemy śmietanę kremówkę (nie ubi-
tą),  znów chwilkę miksujemy, dodajemy po jednym  
jajku, ucieramy.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, lekko ją 
schładzamy (ma być lekko ciepła i wciąż płynna), do-
dajemy do niej 2 łyżki masy serowej (w ten sposób ją 
hartujemy aby nie zrobiły nam się grudki po dodaniu 
do sera), następnie przekładamy rozpuszczoną bia-
łą czekoladę z serem do sera z innymi składnikami  
i miksujemy. 

Przygotowana masę wykładamy na herbatnikowy spód, 
wyrównujemy powierzchnię. Pieczemy od 40-60 minut 
w temperaturze 160 stopni (sernik ma być ścięty, a nie 
upieczony). Studzimy przy uchylonych drzwiczkach 
piekarnika przez 60 minut, potem wyjmujemy na blat, 
kiedy ciasto uzyska temperaturę pokojową, wkładamy 
na parę godzin do lodówki.

Kiedy sernik będzie już dobrze schłodzony, smarujemy 
go karmelem i wygładzamy powierzchnię, ponownie 
schładzamy parę godzin w lodówce.

Marta  
Centrala Dr.Max

pokruszonych na piasek 
herbatników maślanych 
rozpuszczonego, 
schłodzonego masła

sera w wiaderku 
jaja
łyżki mąki ziemniaczanej
białej czekolady  
(daję Wedel)
szklanki cukru
łyżki cukru waniliowego
śmietany kremówki 30%
masa kajmakowa 
(polecam firmy Gostyń)
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Sernik  Cointreau 
z karmelem 
pomarańczowym

Składniki:

Spód:
100 g
60 g

2 

¼
70 g

Karmel pomarańczowy:
150 g 

80 ml
40 g 

40 g
¼

·

Masa:
500 g

 
 

200 g
 

200 g
 

200 g
½
3
 

3 

·

Klajdra:
300 g

2 

2

(¾ szklank)i mąki pszennej
(¼ szklanki + 1 łyżka) cukru
łyżki świeżo startej skórki 
z pomarańczy
łyżeczki drobnej soli
miękkiego masła

(¾ szklanki) cukru, podzielonego 
na pół 
(⅓ szklanki) śmietanki kremówki
(2 łyżki) płynnego miodu lub 
syropu klonowego
(2 łyżki) masła
łyżeczki soli 
sok i skórka z dużej pomarańczy

tłustego twarogu, zmielonego 
przynajmniej dwukrotnie, 
w temperaturze pokojowej
mascarpone, w temperaturze 
pokojowej
kwaśnej śmietany 18%, 
w temperaturze pokojowej
(1 szklanka) cukru
łyżeczki drobnej soli morskiej
jajka “zerówki”, w temperaturze 
pokojowej
łyżki likieru pomarańczowego 
Cointreau
ziarenka z 1 laski wanilii

gęstej kwaśnej śmietany 18%
łyżki likieru pomarańczowego 
Cointreau
łyżki cukru pudru 

4.1

Przygotowanie:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Przy-
gotuj spód: Połącz skórkę pomarańczy z cukrem, rozcierając je między palcami, aż poczujesz 
intensywny zapach świąt. Wmieszaj mąkę i sól. Dodaj masło i rozetrzyj je do powstania kru-
szonki. Wyłóż nią tortownicę, bardzo mocno dociskając, tworząc spód. Piecz 15 minut, do ze 
złocenia. Całkowicie wystudź! Obniż temperaturę piekarnika do 160 stopni Celsjusza.



Przygotowanie c.d.:

2. Przygotuj masę serową: Twaróg, mascarpone i kwaśną śmietanę przełóż na duże sitko 
o drobnych oczkach i odstaw na 20 – 30 minut, aż puszczą nadmiar serwatki. Dzięki temu 
zabiegowi spód dłużej pozostanie chrupiący.

3. W mikserze z zamontowanym mieszadłem łopatkowym utrzyj je na gładko. Dodaj cukier, 
sól i ziarenka z laski wanilii. Stopniowo dodaj jajka, jedno po drugim. Wlej likier pomarańczowy 
Cointreau. Przełóż masę na wystudzony spód. Piecz 60 minut, aż boki będą ścięte, a środek 
wciąż będzie trząść się jak galaretka. Wyłącz piekarnik i studź w nim sernik jeszcze 15 minut. 
Następnie stopniowo otwieraj drzwiczki, studząc sernik. Po całkowitym wystudzeniu w tempe-
raturze pokojowej, przełóż sernik do lodówki na minimum 8 godzin, aby się schłodził i nabrał 
odpowiedniej konsystencji.

4. W międzyczasie przygotuj karmel: Wsyp połowę cukru do czystego rondla i wlej 2 – 3 łyżki 
wody (do zwilgotnienia całego cukru). Gotuj na umiarkowanym ogniu, aż się roztopi i nabie-
rze ciemno rudego koloru. Nie mieszaj, tylko delikatnie poruszaj rondlem. Zdejmij go z ognia 
i dodaj resztę składników. Uważaj, żeby nie nachylać się nad garnkiem, bo karmel intensywnie 
paruje i bulgocze. Gotuj aż zgęstnieje, 3 – 4 minut, do temperatury 100 stopni Celsjusza lub 
aż zacznie kleić się do zewnętrznej strony łyżki. Przelej do słoika i odstaw do wystygnięcia.

5. Przed podaniem przygotuj klajdrę: Wymieszaj kwaśną śmietanę z likierem pomarańczowym 
Cointreau i cukrem pudrem. Wyłóż ją delikatnie na sernik i rozprowadź po całej powierzchni. 
Przełóż sernik do lodówki na jeszcze minimum 30 minut. Sernik podawaj oblany ciepłym kar-
melem pomarańczowym. Czyż pierwszy kęs nie smakuje jak pocałunek?

PORADA likier Cointreau zastąpiłam wódką z sokiem pomarańczowym.

75 g soku pomarańczowego 
50 g wódki 
Sok pomarańczowy zagotować, żeby odparował, dolać wódkę i odstawić do lodówki.

Anna  
Centrala Dr.Max

4.2 Sernik  Cointreau 
z karmelem 
pomarańczowym



Sernik bez sera
Składniki: Przygotowanie:

3 
0,5 

5 
1 
1 
 
3 

2 
6 
1
·

Białka ubić na sztywną pianę z 1 szklanką cukru pudru 
i z cukrem waniliowym.

Ciasto zagnieść i wyłożyć 2/3 ciasta na blachę a resztę 
ciasta zostawić na wierzch placka.

Śmietanę połączyć z suchym budyniem. Ubite białka 
połączyć z masą śmietanową.

Gotową masę wylać na rozłożone ciasto a na wierzch 
zetrzeć resztę ciasta na tarce z grubymi oczkami.

Piec na złoty kolor 45 min. w temp. 180 stopni C.

Sernik jest bardzo pyszny, szybki i prosty w wykonaniu.

Magdalena  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

szklanki mąki
szklanki cukru
żółtek
margaryna Kasia
łyżeczka proszku  
do pieczenia
duże kwaśne śmietany 
18%
budynie śmietankowe
kropel olejku cytrynowego
szklanki cukru pudru
cukier waniliowy
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Sernik na zimno 
z orzeszkami i karmelem

Składniki: Przygotowanie:

Na spód:
200 g
100 g

 
Na spód:
400 g

80 g 

Na spód:
0,5 kg 

250 ml
100 g

0,5
4

Dodatkowo:

~ 60 g

1. Herbatniki zmiksować w blenderze na okruszki lub 
włożyć w woreczek i pokruszyć wałkiem.

2. Masło rozpuścić i wlać do pokruszonych herbatników. 
Dokładnie wymieszać i wyłożyć na spód tortownicy 
o wym. 20-22cm. wyłożonej papierem do pieczenia 
lub folią spożywczą. Uklepać ręką, tak żeby zachodziło 
troszkę na boki (ok.1cm). Wstawić na 15 min. do lodówki.

3. Następnie wylać karmel z puszki. Rada: Aby karmel 
dobrze się rozsmarowywał należy włożyć puszkę na 
15 min. do gorącej wody. Na rozsmarowany karmel 
wrzucić orzeszki. Wstawić ponownie do lodówki. 
Żelatynę rozpuścić w 0,5 szklanki wody. Zostawić do 
ostudzenia.

4. Śmietanę kremówkę ubić na sztywno z dodatkiem 
cukru pudru. Czekoladę białą rozpuścić w kąpieli 
wodnej. Ser powinien mieć temperaturę pokojową - 
połączyć z rozpuszczoną i przestudzoną czekoladą. 
Do masy serowej dodać po trochu ubitą śmietanę 
i delikatnie wymieszać. Na końcu wlać ostudzoną 
a najlepiej lekko już tężejącą się żelatynę. Wymieszać 
i wylać masę na warstwę karmelu z orzeszkami.

5. Ciasto wstawić do lodówki najlepiej na całą noc. 
Przed podaniem udekorować startą na tarce czekoladą.

Magdalena  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

herbatników
masła

masy kajmakowej z puszki
orzeszków ziemnych 
solonych

sera mielonego lub ser 
z wiaderka na sernik
śmietany kremówki 30%
białej czekolady
szklanki cukru pudru
łyżeczki żelatyny

gorzkiej czekolady do 
posypania
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Sernik królewski
Składniki Przygotowanie:

Kruche ciasto:
500 g
200 g
200 g

1
 
 
1
4 

3
1 

 
Masa serowa:

2 kg 
 

10 

1,5 

2 

2 
 

½ 
 
 
 

·

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze 
pokojowej. 

Kruche ciasto:

Ciasto zagnieść i szybko wyrobić (najszybciej 
w malakserze). Z ciasta uformować kulę, owinąć folią 
spożywczą,  spłaszczyć, podzielić na 2 części, włożyć 
do zamrażarki na około 2 godziny.

Masa serowa:

W misie miksera utrzeć masło z cukrem i cukrem 
wanilinowym na jasną, puszystą masę. Dodawać 
żółtka, jedno po drugim, miksując po każdym dodaniu. 
Dodawać po dużej łyżce twarogu i dokładnie 
miksować, do połączenia. Na sam koniec wmiksować 
budyń i bakalie.

Białka ubić na sztywną pianę. Dodać do masy serowej 
i delikatnie wymieszać szpatułką.

Blachę wysmarować masłem, wyłożyć papierem do 
pieczenia. Zamrożone ciasto (jedną część) zetrzeć na 
blachę na tarce. Podpiec w temperaturze 180ºC przez 
około 13 minut. Wyjąć z piekarnika i na podpieczony 
spód (ciepły) delikatnie wyłożyć masę serową, 
następnie zetrzeć drugą część ciasta.

Piec około 1 godziny w temperaturze 170ºC. Wystudzić 
przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika, 
następnie schłodzić.

*Przy użyciu bardzo tłustego sera z wiaderka (zawartość 
tłuszczu 18% lub powyżej) ilość masła można zmniejszyć 
o połowę lub nawet o ¾.

Katarzyna 
Centrala Dr.Max

mąki pszennej
masła, zimnego
cukru pudru
łyżka smalcu (można 
pominąć, smalec jednak 
nadaje ciastu kruchości)
jajko
łyżki gęstej kwaśnej 
śmietany 18%
łyżki kakao
łyżeczka proszku do 
pieczenia

tłustego lub półtłustego 
twarogu, zmielonego 
przynajmniej trzykrotnie*
jajek (białka oddzielone 
od żółtek)
kostki masła  
(1 kostka = 250 g)
szklanki drobnego cukru 
do wypieków
op. cukru wanilinowego 
(16 g w każdym 
opakowaniu)
op. budyniu waniliowego 
lub śmietankowego 
bez cukru (proszku 
budyniowego, 
opakowanie 40 g)
bakalie – wedle uznania

na dużą blachę „piekarnikową”:
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Babka z nutellą 
i orzechami laskowymi 

Składniki: Przygotowanie:

120 g
150 g

5
190 g 

¾
1 

1
3 

4
 

Polewa czekoladowa:
100 g 

50 g

Masło utrzeć z cukrem na jasną i puszystą masę 
(mikserem lub ręcznie). Stopniowo dodawać nutellę, 
dalej ucierając. Białka oddzielić od żółtek. Żółtka 
wbijać po kolei do masy i nadal ucierać. Dodać 
przesianą mąkę, kakao, zmielone orzechy, proszek do 
pieczenia, mleko. Wymieszać szpatułką do połączenia 
się składników.

Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie wmieszać do 
masy szpatułką.

Masę przelać do natłuszczonej i oprószonej mąką 
pszenną formy z kominkiem o średnicy 24 cm.

Piec w temperaturze 160ºC przez 20 minut, następnie 
temperaturę podwyższyć do 170ºC i piec kolejne  
30 minut lub dłużej, do tzw. suchego patyczka. 
Ostudzić, polać polewa czekoladową.

Polewa czekoladowa:

Masło roztopić w garnuszku. Zdjąć z palnika, dodać 
posiekaną czekoladę, odstawić na 2 minuty po czym 
wymieszać do jej roztopienia.

Katarzyna 
Centrala Dr.Max

masła
nutelli
jajek
drobnego cukru  
do wypieków
szklanki mąki pszennej
szklanka zmielonych 
orzechów laskowych
łyżka kakao
łyżeczki proszku  
do pieczenia
łyżki mleka (60 ml)

gorzkiej czekolady, 
posiekanej
masła

Wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej. 

Mąkę, kakao i proszek do 
pieczenia – przesiać, odłożyć.
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Zielone ciasto szpinakowe
Składniki: Przygotowanie:

2
½ 

¾
¾
1 

1
4

250 g
 

Krem:
500 ml

1
2 

1

W garnku zagotować wodę, do wrzącej wody dodać 
umyty szpinak, gotować 3 minuty, by zmiękł. Odsączyć, 
przełożyć do blendera i zmiksować na gładką masę. 
Przestudzić. 

Mąkę przesiać z proszkiem i sodą. Jajka ubić na puszty 
krem z cukrem. Dodać olej, zmiksować, a potem dodać 
zmiksowany szpinak oraz mąkę z sodą i proszkiem. 
Wymieszać. 

Formę do pieczenia (22-24 cm) wyłożyć papierem, 
wlać ciasto. Wstawić do nagrzanego do 170 stopni 
piekarnika i piec przez godzinę. Wyjąć, przestudzić. 

Z zimnego ciasta odkroić przypieczony wierzch, ale 
z niego wyskrobać zielone ciasto, tak by powstały 
okruchy. Pozostałe ciasto przekroić na dwie równe 
części. 

Śmietanę ubić z cukrem, dodać płatki migdałowe 
i połowę owoców. Krem wyłożyć na jedną połówkę 
ciasta, przykryć drugą, na którą wyłożyć resztę kremu. 
Wierzch posypać zielonymi okruchami ciasta i owocami.

Sylwia  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

szklanki mąki 
szklanki mąki 
ziemniaczanej 
szklanki cukru 
szklanki oleju 
łyżeczka proszku  
pieczenia 
płaska łyżeczka sody 
jajka 
świeżego szpinaku

śmietany 30%
łyżka cukru pudru
łyżki płatków 
migdałowych
szklanka owoców- 
truskawek, malin, pestek 
z granatu + 2 łyżki do 
dekoracji wierzchu

9



Zakwas na żurek
Składniki: Przygotowanie:

200 g
1 

10 

6
1 

2 l

Mąkę wsypujemy do 2l słoika (który wcześniej był 
porządnie umyty i wyparzony), zalewamy wodą 
i dokładnie mieszamy. Dodajemy pozostałe składniki. 
Słój przykrywamy lnianą ściereczką, którą mocujemy 
np. sznurkiem. Wszystko odstawiamy na tydzień 
w ciepłe miejsce.

Iwona 
Centrala Dr.Max

mąki żytniej, typ 2000
ząbek czosnku 
rozgnieciony
ziarenek ziela 
angielskiego
liści laurowych
piętka wysuszona skórka 
razowego chleba
letniej wody

10

Jajka faszerowane 
tuńczykiem

Składniki: Przygotowanie:

6 
140 g

2
1 

·
· 

Sześć jajek gotujemy na twardo w osolonej wodzie. 
Następnie dobrze studzimy w zimnej wodzie, obieramy 
ze skorupek. Każde jajko kroimy na połówkę, żółtka 
wyciągamy i odkładamy do miski.

Ok. 140 g tuńczyka z puszki np. z zalewy własnej 
dusimy wraz z żółtkami za pomocą widelca na pastę. 
Dodajemy 2 płaskie łyżki majonezu, 1 łyżeczkę 
musztardy, szczyptę soli i pieprzu. Całość dokładnie 
mieszamy i nakładamy po łyżeczce na ugotowane 
połówki jajek.

Aleksandra 
Centrala Dr.Max

średnich jajek
tuńczyka z puszki
płaskie łyżki majonezu
łyżeczka musztardy 
stołowej
szczypta soli
szczypta pieprzu
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Jajka faszerowane szynką

Jajka w galarecie

Składniki:

Składniki:

Przygotowanie:

Przygotowanie:

4
100 g

1
½
1 
 

1
1

8
1
1
1
1
· 

Jajka ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż 
na pół, wyjąć żółtka i umieścić je w głębokim talerzu. 
Rozgnieść widelcem. Dodać pokrojoną w drobną 
kosteczkę szynkę, posiekany szczypiorek, bazylię 
lub natkę, połączyć z majonezem i musztardą. 
Doprawić solą i pieprzem. Farszem wypełnić połówki 
białek i ułożyć na talerzu, udekorować rzodkiewką, 
szczypiorkiem lub bazylią.

Marta 
Centrala Dr.Max

Kalafior połamać na różyczki. 

Ugotować jajka na twardo oraz kalafior na pół miękko.

Kalafior ostudzić. Jajka obrać, włożyć na półmisek 
przystroić majonezem oraz warzywami.  Ugotować 
wodę i rozpuścić żelatynę zgodnie z przepisem na 
opakowaniu. Żelatynę można doprawić do smaku. 
Można dodać trochę soli, cukru oraz octu.

Magdalena  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

jajka
szynki
łyżka majonezu
łyżeczki musztardy
łyżka posiekanej bazylii 
lub 1 łyżeczka posiekanej 
natki pietruszki
łyżka szczypiorku
rzodkiewka

jajek 
kalafior
rzodkiewka 
ogórek zielony 
papryka czerwona 
żelatyna do mięs i warzyw

12
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Sałatka z jajek 
Składniki: Przygotowanie:

¾ 

4 

1 

6
3 

2
· 

 
Sos majonezowy:

3
3
2
2 

· 

Sałatkę z jajkami można przygotować warstwowo. 

I warstwa: Na dużym półmisku rozłożyć kilka listków 
dowolnej sałaty, która ma duże liście. Można użyć 
sałaty masłowej, karbowanej, rzymskiej czy lodowej. 
Wyłożyć też dwie garście drobnolistnej sałaty np. 
roszponki (można też użyć gotowej mieszanki sałat).

II warstwa: Na sałacie poukładać plasterki ogórka oraz 
rzodkiewki.

III warstwa: Rozłożyć połówki jajek.

IV warstwa: Następnie kawałki sera feta, pokrojone 
w drobną cegiełkę (można też użyć sera sałatkowego) 
oraz kukurydzę odsączona z zalewy.

Na samym końcu polać całość sosem z majonezu 
i jogurtu. Sałatkę oprószyć świeżo zmielonym pieprzem.

Patrycja 
Centrala Dr.Max

opakowania sera  
feta - (150 g)
średnie jajka ugotowane 
na twardo
nieduży ogórek 
szklarniowy
średnich rzodkiewek 
łyżki kukurydzy 
konserwowej 
garści sałaty roszponki
kilka listków dowolnej 
sałaty

łyżki majonezu
łyżki jogurtu naturalnego
łyżki soku z cytryny
łyżki siekanego 
szczypiorku
spora szczypta pieprzu
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Mieszanka wielkanocna

Pasta z białej fasoli 
z chrzanem

Składniki:

Składniki:

Przygotowanie:

Przygotowanie:

5
15 dkg
15 dkg
15 dkg

1 szt.

1 

1 

· 

·
·

Jaja i wędlinę kroimy w kostki wielkości mniej więcej 
1x1cm. Chrzan obieramy i ścieramy nożem na grube 
wióry, dodajmy wg uznania. Wszystko razem mieszamy 
i podajemy w dużej misce, jak sałatkę. 

Roksana 
Centrala Dr.Max

Wszystkie składniki miksujemy na jednolitą masę 
i gotowe

Anna  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

jaj ugotowanych na twardo
zwykłej kiełbasy
kiełbasy suchej
szynki konserwowej 
świeżego chrzanu w lasce 

puszka białej fasoli lub 
ugotowana biała fasolka
łyżka dobrego chrzanu 
bez dodatku mleka,
odrobina oleju 
kukurydzianego / oliwy
majeranek
sól

15
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Fasolowy pasztet 
z jabłkiem

Składniki: Przygotowanie:

2
1

½
½
3
3
1

100 g
200 g

1/3
3
1 

1 

1 

·
· 
·

Cebulę i jabłko obrać i pokroić. Smażyć na oleju przez 
około 10 minut z dodatkiem papryki ostrej i wędzonej, 
ziela angielskiego, goździka i liści laurowych. Kaszę 
jaglaną ugotować i zblendować. Z cebuli usunąć ziele 
angielskie, liść laurowy oraz goździka i dodać do 
kaszy. Fasolę ugotować. Połączyć wszystkie pozostałe 
składniki i zblendować na gładką masę. Przełożyć do 
keksówki wysmarowanej olejem, posypanej bułką tartą 
i płatkami owsianymi. Piec w piekarniku rozgrzanym do 
200 stopni C przez około 45-50 minut. Po upieczeniu 
i ostudzeniu włożyć do lodówki

Iwona 
Centrala Dr.Max

cebule
jabłko
łyżeczki ostrej papryki
łyżeczki wędzonej papryki
liście laurowe
ziarna ziela angielskiego
goździk
suchej kaszy jaglanej
suchej fasoli
szklanki oleju
łyżki sosu sojowego
łyżeczka suszonej 
pietruszki
łyżeczka suszonego 
majeranku
łyżeczka pieprzu 
ziołowego
olej
sól 
czarny pieprz
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Biała kiełbasa zapiekana 
w sosie chrzanowym

Składniki: Przygotowanie:

600 g
250 ml
250 ml

4
200 g

· 

Obrane ziemniaki kroimy na 5 mm talarki, układamy 
na spodzie naczynia żaroodpornego, posypujemy solą 
i pieprzem według uznania.

Śmietanę mieszamy z mlekiem i chrzanem a następnie 
zalewamy ziemniaki. Kiełbasę nacinamy tylko z jednej 
strony, układamy na zalanych sosem ziemniakach. 

Naczynie zakrywamy folią aluminiową.

Pieczemy 60 min w temperaturze 200 stopni. 

Po tym czasie ściągamy folię i pieczemy 15 minut 
w trybie termoobiegu.

Dominika 
Centrala Dr.Max

ziemniaków
śmietany 18 %
mleka 3,2 %
białe kiełbasy
chrzanu ze słoiczka
sól i pieprz do smaku 
według uznania 
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Roladki z tortilli z pastą 
jajeczną i awokado

Składniki: Przygotowanie:

2
5
2
2

½
1

½ 

1
4

Jajka ugotować na twardo, obrać ze skorupek, 
posiekać w kosteczkę, włożyć do miski.

Awokado pokroić na ćwiartki, usunąć pestkę, miąższ 
pokroić w kosteczkę, skropić sokiem z cytryny 
i przełożyć do miski z jajkami.

Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, majonez, ser 
żółty (jeśli go używamy), doprawić solą oraz pieprzem.

Dodać oliwę i listki rzeżuchy lub szczypiorek, 
wymieszać.

Otrzymaną pastę rozsmarować na 2 tortillach i zwinąć 
roladki, następnie pokroić na ok. 2 cm kawałki, ułożyć 
na półmisku i udekorować rzeżuchą lub szczypiorkiem.

Joanna 
Centrala Dr.Max

tortille pszenne
jajek
awokado
łyżeczki soku z cytryny
ząbka czosnku
łyżka majonezu
szklanki drobno startego 
sera żółtego (miękkiego)
łyżeczka oliwy extra
łyżki rzeżuchy lub 2 łyżki 
posiekanego szczypiorku 
+ do dekoracji
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Sałatka warstwowa z szynką, 
jajkiem i serem żołtym

Składniki: Przygotowanie:

5
1
1 
 
 

 
150 g
150 g

2/3
1/3 

 

Na wierzch:
·
·

Jajka ugotować na twardo, obrać i posiekać na desce. 
Na sitku odcedzić kolejno kukurydzę, potem ananasa 
i selera jeśli go używamy.

Na dnie salaterki o średnicy ok. 20 cm ułożyć selera, 
potem kukurydzę, startą na tarce o dużych oczkach lub 
pokrojoną w kosteczkę lub paseczki szynkę.

Wyłożyć majonez wymieszany ze śmietaną lub 
jogurtem, kawałki ananasa, starty na tarce ser żółty 
oraz jajka. Doprawić solą i pieprzem.

Uzupełnić posiekaną kapustą pekińską oraz 
udekorować papryką pokrojoną w kosteczkę.

Joanna 
Centrala Dr.Max

jajek
puszka kukurydzy       
puszka krojonego 
ananasa  
opcjonalnie: 1 słoik selera 
sałatkowego (siekany, 
konserwowy)
sera żółtego
szynki konserwowej
szklanki majonezu
szklanki gęstej 
śmietany lub jogurtu 
greckiego

kapusta pekińska 
kawałek czerwonej 
papryki
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Śledzie pod pierzynką
Składniki: Przygotowanie:

250 g 

1
1
2 

4 
 

3
4
4
5

150 g
300 ml

·
·

Śledzie pokroić na kawałeczki, skropić sokiem z cytryny, 
wymieszać z drobno posiekaną cebulą, musztardą, 
olejem, doprawić świeżo zmielonym pieprzem 
i wyłożyć do szklanej dużej salaterki. Posmarować 
warstwą majonezu (ok. 1/3 ilości).

Buraki i ziemniaki gotować w mundurkach 
w oddzielnych garnkach. Buraczki gotować przez ok.  
1 i 1/2 godziny, ziemniaki około 1 godzinę. Małe buraczki 
i ziemniaki będą się gotować krócej. Warzywa odcedzić 
i ostudzić.

Ziemniaki obrać ze skórki, pokroić w kosteczkę 
i doprawić solą oraz pieprzem, położyć na warstwie 
śledzia. Dodać obrane i pokrojone w kosteczkę ogórki. 
Posmarować warstwą majonezu. Buraczki obrać 
i zetrzeć na tarce o dużych oczkach, dodać do sałatki 
i posmarować ostatnią częścią majonezu.

Jajka ugotować na twardo i drobno posiekać na 
desce, dodać do sałatki. Na wierzch dać starty ser 
i szczypiorek. Odstawić na minimum godzinę, można 
przygotować dzień wcześniej i trzymać w lodówce.

Anna  
Apteka sieci franczyzowej Dr.Max

filetów śledziowych 
(gotowych, wypłukanych)
łyżka soku z cytryny
mała cebula
łyżki musztardy francuskiej 
(ziarnistej)
łyżki oleju lnianego  
lub rzepakowego 
tłoczonego na zimno
buraki (ok. 500 g)
ziemniaki (ok. 500 g)
ogórki kiszone
jajek
sera żółtego
majonezu
pęczek szczypiorku
świeżo zmielony pieprz
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Kaczka nadziewana jabłkami
Składniki: Przygotowanie:

~ 2 kg
2 - 3 

 

Marynata do kaczki:
5
1
1
1
2 

2 

1
1,5
½

1. Kaczkę umyć, pozbawić końcówek upierzenia, 
odciąć kuper, osuszyć papierowym ręcznikiem.

Składniki marynaty połączyć ze sobą, odstawić na  
15 minut, aby się przegryzły.

W tym czasie jabłka podzielić na ćwiartki, usunąć 
gniazda nasienne, każdą ćwiartkę podzielić jeszcze na 
3, oprószyć majerankiem. Kaczkę dokładnie natrzeć 
marynatą od środka i na zewnątrz, przy okazji masując 
ją (mięso masowane będzie bardziej miękkie). Zaszyć 
otwór przy szyi, wypchać środek kaczki jabłkami. 

2. Zaszyć otwór gdzie nadziewaliśmy, związać nóżki 
pozostawiając między nimi 10 cm nitki lub sznurka, 
smarujemy kaczkę pozostałą marynatą i odstawiamy ją 
do lodówki przynajmniej na 12 godzin. 

3. Po tym czasie ułożyć kaczkę w naczyniu 
żaroodpornym, podlać 200 ml. wody, piec w 200 
stopniach pod przykryciem bez termo obiegu przez  
45 minut.

Zdjąć pokrywę, włączyć termo obieg, zmniejszyć 
temperaturę do 185 stopni i rumienić kaczkę z obu 
stron często ją podlewając.

Powinna piec się jeszcze ok. 1 godz. 15 minut, po tym 
czasie wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki na 10 minut 
aby mięso odpoczęło.

Agnieszka 
Centrala Dr.Max

kaczka
większe kwaskowe jabłka 
do nadziania (reneta, 
boskop)

łyżek oleju
łyżeczka miodu
łyżeczka soku z cytryny
łyżka wódki czystej
duże przeciśnięte ząbki 
czosnku
czubate łyżeczki 
majeranku
łyżeczka papryki słodkiej
łyżeczki soli
łyżeczki pieprzu
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