
 

 

Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego ucznia Jasia. 
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? 

- A wie Pani, chemię wykładam. 
- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 

- W "Biedronce". Na regały... 
 

UWAGA KONKURS! 

Walentynki tuż tuż! Napisz opowiadanie o miłości, najpiękniejsze 
zostanie nagrodzone i opublikowane. Termin: do 31.01.2018r. 
Koordynator p. Anna Gaj. Ogłoszenie wyników 09.02.2018r.   
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Karnawałowe pączki  

1 kg mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży lub 3 saszetki (21 g) drożdży 
suchych. 
100 - 150 g cukru. 500 ml mleka. 6 żółtek. 1 całe jajko. 5 - 6 łyżek oleju 
lub 100 g masła. 
pół laski wanilii (lub małe opakowanie cukru wanilinowego).40 ml 
spirytusu  
sok i skórka otarta z 1 cytryny 
pół łyżeczki soli 
Ponadto: 
tłuszcz do smażenia 
konfitura do nadziania 
cukier puder do posypania lub lukier (1 szklankę cukru pudru 
rozprowadzić z 2 - 3 łyżkami gorącej wody, proporcje można zwiększyć) 
Mąkę pszenną przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami (ze świeżymi 
najpierw zrobić rozczyn). 
Dodać pozostałe składniki i wyrobić, pod koniec dodając rozpuszczony 
tłuszcz. Wyrabiać kilka minut, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne 
(polecam wyrabiać mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego lub           
w maszynie do pieczenia chleba). Wyrobione ciasto uformować w kulę, 



włożyć do oprószonej mąką miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce 
do podwojenia objętości (około 1,5 godziny). 
Po tym czasie wyrośnięte ciasto wyjąć na oprószony mąką blat, krótko 
wyrobić. Formować ręcznie - odrywać kawałki ciasta, odważyć około      
50 g na każdy pączek {w tym momencie można je nadziać konfiturą     
lub dżemem: kawałek ciasta lekko spłaszczyć, na sam środek nałożyć       
1 pełną łyżeczkę dżemu, dokładnie skleić by nadzienie podczas smażenia 
nie wydostało się na zewnątrz}, uformować kulki, następnie odłożyć       
je na ręczniczek lub stolnicę oprószoną mąką pszenną. Pączki przykryć      
i pozostawić w cieple do podwojenia objętości (około 20 - 25 minut         
w zależności od temperatury; pączki powinny być dobrze napuszone,   
ale nie przerośnięte). 
Smażyć w głębokim tłuszczu, w temperaturze 175ºC, z obu stron,            
na złoty kolor. Wyjąć, osączyć na papierowym ręczniczku, posypać 
cukrem pudrem lub udekorować lukrem. 
Więcej o tym, jak przygotować perfekcyjne ciasto drożdżowe. 
Smażysz pączki po raz pierwszy? Koniecznie przeczytaj jak zrobić             
to perfekcyjnie! Z notki dowiesz się między innymi jakich błędów           
nie popełniać, jak prawidłowo nadziewać pączki i jakiego użyć tłuszczu 
do smażenia. 

                          
                                                                                         Smacznego 

 
      
 

Jasio napisał na tablicy: 
"Fczoraj byłem f szkole". 
Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 

 
 
 

 

                                      
 
 
Czy wiesz, że: 
Karnawał, zapusty –  to okres zimowych balów, maskarad, pochodów      
i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we 
wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu 
i oczekiwania na Wielkanoc. 
Nazwa pochodzi od włoskiego carnevale, z łaciny: carnem levāre ("mięso 
usuwać") bądź caro, vale ("żegnaj mięso")- pożegnanie mięsa przed 
rozpoczynającym się wielkim postem. Od głębokiej przeszłości 
utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki, tym wyżej 
będzie się rodziło zboże. Między innymi dlatego Karnawał jest tak ściśle 
związany z tańcami. W wielu krajach europejskich, zwłaszcza na wsiach, 
praktykowano także tańce dookoła ogniska, najczęściej w formie koła. 
Zwyczaje zapustne: 
- przebieranie się w jajko, 
- tworzenie kukły, 
- wędrówki po domach, 
- tańce, 
- piosenki. 
Karnawał na świecie 
Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz 
na Wyspach Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w 
Rio pod względem liczby odwiedzających go turystów jest Notting Hill 
Carnival w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga ponad 1,5 
mln turystów. 
 


