
Pierniczki 

Składniki 

na 30 sztuk (2 duże blachy) 

50 ml espresso (lub 50 ml kawy przygotowanej z 3 łyżek mielonych ziaren i 200 ml wrzątku) 

50 g masła klarowanego* 

150 g suszonych owoców**, namoczonych przez 4 godziny w zimnej wodzie 

1 jajko 

 

50 g mąki gryczanej (lub orkiszowej) 

175 g mąki owsianej 

100 g mąki orkiszowej 1850 

1½ łyżki przyprawy korzennej*** 

½ łyżki cynamonu 

1 łyżka mielonych ziaren kakaowca**** (8 g) 

½ łyżeczki sody 

 

Wykonanie 

1. Piekarnik rozgrzać do 200 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

2. Suszone owoce odcedzić. 

3. Espresso połączyć z masłem, suszonymi owocami i jajkiem. Zmielić wszystko na 

gładką masę. 

4. Wymieszać suche składniki. 

5. Dodać suche składniki do mokrych i zagnieść miękkie ciasto. Jeśli za bardzo klei się 

do ręki i ciężko je wałkować, dodać nieco mąki owsianej (2-3 łyżki). 

6. Wałkować na grubość min. 4 mm (nie cieniej) i wycinać kształty. 

7. Piec 8-10 minut w 200 st. C.  

 

Wykonanie (Thermomix) 

1. Piekarnik rozgrzać do 200 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

2. Suszone owoce odcedzić. 

3. Kawę połączyć z masłem, namoczonymi suszonymi owocami i jajkiem. Zmielić 

wszystko na gładką masę (1 min, obr. poz. 10). Przełożyć do oddzielnej miski. 

4. Wymieszać suche składniki (30 sek, obr. poz. 4). 

5. Dodać suche składniki do mokrych i zagnieść miękkie ciasto (2 min, poz. wyrabianie 

ciasta „kłos”). Jeśli za bardzo klei się do ręki i ciężko je wałkować, dodać nieco mąki 

owsianej (2-3 łyżki). 

6. Wałkować na grubość min. 4 mm (nie cieniej) i wycinać kształty. 

7. Piec 8-10 minut w 200 st. C.  

 

Wskazówki 



* masło klarowane najlepiej zrobić samemu (przepis znajdziecie na blogu); produkty dostępne 

w sklepie mają kontakt z plastikowym opakowaniem i mogą być „ulepszone” na każdym 

etapie produkcji; więcej o tłuszczach piszemy w oddzielnym poście 

** suszone owoce, które kupujemy nie powinny zawierać szkodliwych konserwantów 

(sorbinian sodu, dwutlenek siarki itd.) czy dodatków (wiecie, że suszona żurawina składa się 

w 45% z białego cukru?!); dobre suszone owoce są ciemne, a nie pomarańczowe czy jasne 

*** o tym, jak przygotować własną smaczną przyprawę korzenną, która nie będzie zawierała 

wypełniaczy w postaci białej mąki i nie będzie przygotowana z najgorszej jakości 

składników, piszemy w oddzielnym poście 

**** chodzi tu o surowe ziarna kakaowca sprzedawane w całości; mają one 

charakterystyczny smak, więc zanim zrobicie z nich budyń, spróbujcie, czy Wam smakują; 

jeśli ich zapach lub smak Wam nie odpowiadają, zdecydujcie się na zwykłe gorzkie kakao 

(choć zazwyczaj jest ono alkalizowane przy pomocy silnej chemii i pozbawione wartości 

odżywczych wysoką temperaturą) 


