
                PIERNIKOWE PRZEDŚWIATECZNE SZALEŃSTWO 

Piernik to przede wszystkim symbol bogactwa  

 Na Polskie stoły trafił dopiero w XIX wieku, ze względu na coraz bardziej dostępne przyprawy korzenne.                               

Do dziś oznacza on dobrobyt i luksus oraz słodkie życie, dlatego pierniki w niektórych częściach Polski są jedną                      

z 12 obowiązkowych potraw wigilijnych. 

Dlaczego warto jeść pierniki? 
Piernik, choć może nie odchudza, ma moc zalet, zawiera bowiem substancje służące zdrowiu. Miód działa jak 

naturalny antybiotyk, kakao polepsza krążenie krwi, cynamon jest źródłem magnezu, imbir ma właściwości 

przeciwzapalne, kardamon reguluje funkcje układu trawiennego. Jedzmy więc pierniki!                                                  

Najstarszy zachowany polski przepis na wypiek piernika pochodzi z 1725 roku i zanotowany został nie w książce 

kucharskiej, ale poradniku medycznym. Początkowo bowiem ciasto to było nie tylko przysmakiem,                                                          

ale i lekarstwem, które zalecano w razie niestrawności oraz w czasie przeziębienia. 

Toruńskie pierniki 

Piernik to typowy specyfik, kojarzony z Toruniem i jeden z najważniejszych symboli Torunia, wypiekany od 

czasów średniowiecza. Na skalę masową produkowany w pierwszej nowoczesnej fabryce regionu, zbudowanej                     

w 1751r. Fabryka jest jedną z najstarszych firm w regionie i najstarszą spośród istniejących do dziś. Jest też 

najstarszym producentem pierników i wafli w Polsce, a jednocześnie jednym z najstarszych w Europie.            Zosia  

Chockie pierniczki w naszym wykonaniu 

PIERNICZKI PANI NATALII  
Ciasto: 

 550g mąki 

 300g miodu  

 100g cukru pudru 

 120g masła 

 1 jajko  

 5 łyżeczki sody oczyszczonej 

 60g przyprawy do piernika 

 2 łyżeczki  kakao 

Wykonanie: 

Masło rozpuścić i przestudzić; wszystkie składniki 

połączyć i zagnieść . Ciasto rozwałkować, wykrawać dowolne kształty . Upiec. Ozdobić. 

Lukier: 

 6 łyżek cukru pudru 

 1 łyżka wrzątku 

 2 łyżki cytryny 

 Aby lukier był kolorowy można dodać barwnik spożywczy 

Wykonanie: Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki .        Ola 

                    

 
 

 

 
 
Więcej zdjęć z warsztatów na stronie szkoły w zakładce Wieści… 

Redakcja Wieści znad Prosny 

dziękuje Pani Natalii Jangas za 

wspaniałe piernikowe warsztaty. 


