
PRZEPISY 
CHORWACKIE

By: Ola  B



Orahnjaca - Walnut 
Roll

(wymawiane: orahnyacha)
Pikantna świąteczna uczta orahnjaca, czyli 
ciasto orzechowe, to prawdopodobnie 
najsłynniejsze ciasto w Chorwacji. Gdybyś 
poprosił ludzi o wymienienie niektórych 
tradycyjnych chorwackich ciast 
bożonarodzeniowych, orahnjaca z pewnością 
znalazłaby się na szczycie listy. Robi się to nie 
tylko na Boże Narodzenie, ale także na 
Wielkanoc i różne uroczystości rodzinne.

Przygotowała: OLA



Składniki ciasta:

● 40 dag białej mąki
● kostka świeżych drożdży (najpopularniejsze w 

Chorwacji są drożdże di-go)
● 6 dag roztopionego masła
● 1 całe jajko
● 1 żółtko jajka
● 6 dag cukru
● pół decylitra oleju (0,5 dl)
● skórki z cytryny
● szczypta soli, 2 dl ciepłego mleka

               Składniki farszu:

● 40 dag lub orzechy włoskie                  

● 15 dag cukru
● 10 dag rodzynek
● 2 dl gorącego mleka
●  
● łyżka rumu
● 1 opakowanie wanilii



Przygotowanie:

Ciasto wyrabiasz ręcznie, mikser elektryczny nie jest potrzebny. W drugiej misce ubij jajka i dodaj wszystkie 
mokre składniki do mąki, rozpuszczając drożdże w ciepłym mleku. Ciasto przełożyć do miski, przykryć i 
odstawić na 1 godzinę do wyrośnięcia. Po godzinie mieszanka będzie idealna do farszu.

Gdy ciasto rośnie, zrób farsz. Oczyść orzechy włoskie i zmiel je. Umyj rodzynki. Dodać cukier, rodzynki, proszek 
waniliowy i 2-3 łyżki rumu. Powoli wlej gorące mleko do nadzienia. Ciasto podzielić na 2 równe części, 
spróbować bez wagi do pieczenia (nasze mamy to zrobiły). Spłaszcz dwa kawałki ciasta wałkiem do ciasta 
(wałkiem).

Na każdy kawałek nałożyć farsz z orzecha włoskiego i zawinąć obie 
połówki oddzielnie..  

Duży kawałek materiału sprawdzi się, aby zrobić idealne ciasto 
przypominające wałek



Ciasto ponownie odstawić na 30 minut, 
aby było gotowe do pieczenia.

                                   WAŻNE!!!:

 rozgrzej piekarnik do 180˚C przed 
przystąpieniem do nadziewania ciasta. Ciasto 
włożyć do piekarnika i piec 40 minut do 180˚C.

Przed pieczeniem obtocz orahnjaca z 
żółtkami, aby uzyskać ładną brązową skórkę w 
piekarniku.



Dodatkowa rada: Możesz podnieść temperaturę do 200˚C przez pierwsze 10 minut, 
a następnie obniżyć ją do 180˚C na pozostałe 30 minut.

 Jak to podać:

Zalecamy podawanie go z cukrem pudrem, ale można to pominąć. Ten 
tradycyjny deser będzie doskonałym uzupełnieniem porannej kawy. Może być 
również idealnym prezentem dla Twoich bliskich.



SOPARNIK - CHORWACKI TRADYCYJNY 
PLACEK BOĆWINA

 



SOPANIK- to tradycyjna dalmatyńska potrawa sprzed setek lat. 
A może nawet starszy? To proste danie było początkowo 
uważane za post  lub pożywienie dla ubogich: proste ciasto 
zrobione ze zwykłej mąki, wody, odrobiny soli i odrobiny oliwy 
z oliwek, wypełnione boćwiną, a teraz zostało uznane za 
niematerialne dziedzictwo kulturowe Chorwacji. Soparnik 
wypiekano na kominie, czyli specjalnej części paleniska 
kuchennego o płaskiej powierzchni, na której kładziono go i 
rozżarzano, a następnie pieczono. Inne nazwy Soparnika to 
Zeljanik, Soparnjak i Uljenjak.



Sopanik

Składniki:

ciasto
·        500 g mąki
·        270 ml wody
·        2 łyżki oliwy z oliwek
·        dobra szczypta soli
·        oliwa z oliwek i woda 

do szczotkowania

Nadzienie
·        300 g boćwiny
·        100 g dymki (lub cebuli)
·        garść świeżych liści 

pietruszki
·        2 ząbki czosnku (lub 

czosnek w proszku)
·        50 ml oliwy z oliwek

Przygotowała: OLA



Instrukcje

1.   Uruchom piekarnik, aby rozgrzał się do 200 ° C / 400 F.
2.   Przygotuj warzywa: liście boćwiny umyj, osusz i pokrój w paski. Pokrój cebulę. Miel czosnek. Pokrój 

liście pietruszki. 
3.   Wrzuć warzywa, oliwę i sól do miski i dobrze wymieszaj. 
4.   Zrobić ciasto z wymienionych składników. Powinien być miękki, ale elastyczny i nie lepki.
5.   Podziel ciasto na 4 równe części, które utworzą górę i dół na 2 ciasta. 
6.   Weź 2 kawałki papieru do pieczenia o rozmiarze do największej formy do pieczenia, która zmieści się 

w piekarniku. Mój ma około 40 cm x 40 cm (15 x 15 cali). Rozwałkuj cienko 2 kawałki ciasta na 
papierze do pieczenia. Weź jeden zawinięty kawałek, rozprowadź na nim połowę nadzienia, a 
następnie wyłóż drugi kawałek ciasta (zdejmij z papieru do pieczenia). 

7.   Dociśnij górę dłońmi, aby ciasto stało się cieńsze, a następnie zamknij ciasto, przekręcając końce 
ciasta, jak na zdjęciach (lub tak, jak zamyka się zwykłą skórkę ciasta). Posmaruj ciasto oliwą z 
oliwek i nakłuj widelcem.

8.   Zrób to samo z innymi 2 kawałkami ciasta.
9.   Piec Soparnik w temperaturze 200 ° C przez 20 minut lub do momentu, aż stanie się ładny, złoty i 

chrupiący. 
10.     Natychmiast po wyjęciu z piekarnika posmaruj Soparnik mieszanką olejowo-wodną. Zmiękczy 

ciasto. Nie używaj zbyt dużo szczotkowania, po prostu wyszczotkuj całą powierzchnię, ale nie 
zamoczaj. 



Maneštra (Chorwacka zupa 
warzywna

Składniki:

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco.

Przygotowanie: 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco.

PRZYGOTOWAŁA :  OLA



Składniki:

– 0,5 kg ziemniaków

– 250 gr fasoli typu Borlotti (moczonej w wodzi 
przez noc)

– 400 gr kukurydzy lub 150 gr ciecierzycy lub 0,5 
kg młodej kapusty lub 2-3 fenkuły (ew. mieszanina 
tych składników)

– 100 gr surowego boczku pokrojonego w drobną 
kostkę

– 2 łodygi selera naciowego

– 4 ząbki posiekanego czosnku

– 3 łyżki drobno posiekanej pietruszki

– 3 liście laurowe

Przygotowanie:

o   Ziemniaki, fasolę i warzywo sezonowe umieścić w 
garnku i zalać wodą (ok 2 l.). Posolić i dodać liść 
laurowy. Zagotować

o   Boczek usmażyć na patelni, aż wytopi się sporo 
tłuszczu a mięso zrumieni się. Dodać czosnek. 
Smażyć jeszcze pół minuty. Dodać pietruszkę i 
zdjąć z ognia

o   Gdy warzywa zaczną się gotować, dodać do nich 
boczek z czosnkiem i pietruszką.

o   Wszystko razem gotować na bardzo małym ogniu 
co najmniej 2 godziny (optymalnie pięć)

o   Zupę można ugotować również bez boczku – 
tradycyjnie taka drobna wkładka mięsna 
używana była raczej przy specjalnych okazjach. 
Wówczas można dodać 2 – 3 łyżki oliwy.

https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2447
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2528
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2574
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=3629
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2649
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2490
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=790
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=8593
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=2450
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=827
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=1698
https://www.notatnikkuchenny.pl/?p=1618



