
Tort Wielkanocny
Biszkopt jasny:
12 jajek
2 szklanki mąki
2 szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Białka ubijamy z cukrem,  następnie dodajemy po jednym żółtku i  powoli
ubijamy.  Wsypujemy  mąkę  wymieszaną  z  proszkiem  do  pieczenia  i
delikatnie  mieszamy  drewnianą  łyżką.  Blaszkę  o  wymiarach  28x40  cm
wykładamy  papierem  do  pieczenia  i  wylewamy  ciasto.  Wstawiamy  do
piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C i pieczemy około 45
minut.

Biszkopt ciemny:
12 jajek
2 szklanki mąki
2 szklanki cukru
3 łyżki kakao
2 łyżki wody
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Białka ubijamy z cukrem, następnie dodajemy po jednym żółtku i powoli 
ubijamy. Wsypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao, 
dodajemy wodę i delikatnie mieszamy drewnianą łyżką. Blaszkę o 
wymiarach 28x40 cm wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy ciasto. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C i 
pieczemy około 45 minut.

Masa serowo-śmietankowa:
250 g wiejskiego sera
750 g tłustej śmietany
200 g brzoskwiń z syropu
200 g wiśni z kompotu
10 łyżek cukru
1 laska wanilii
300 g syropu z brzoskwiń
20 g żelatyny



1/3 szklanki wody
Ser 2 razy przemleć przez maszynkę, następnie dodać do niego 250 g 
śmietany i laskę wanilii. Pozostałą śmietanę tj. 500 g ubić w osobnym 
naczyniu na sztywno i wymieszać z masą serową. Żelatynę namoczyć  w 
wodzie. Syrop z brzoskwiń i cukier zagotować. Odstawić i dodać żelatynę, 
wymieszać. Dodać pokrojone w drobną kostkę brzoskwinie i wiśnie z 
kompotu. Wystudzić. Pozostałą galaretkę z owocami wlać do masy serowo – 
śmietankowej i delikatnie wymieszać. 

Masę budyniowa:
5 żółtek (lub 3 całe jajka)
5 łyżek cukru
½ litra wiejskiego mleka
2 czubate łyżki mąki
1 łyżka masła
1 laska wanilii
Żółtka utrzeć z cukrem do białości, dodać mąkę. Mleko zagotować z 
tłuszczem i wanilią. Ubite żółtka/jajka zalać gorącym mlekiem i stale 
mieszając zagotować. Gorące wylać na biszkopt.  

Galaretka cytrynowa – 2 sztuki (każdą osobno rozpuścić w 1,5 szklanki 
wody) do nasączenia ciemnego biszkoptu.

Poncz (woda, cukier, sok z cytryny) do nasączenia jasnego biszkoptu.

Wykonanie tortu wielkanocnego:

Przygotować szablon w kształcie jajka wielkanocnego i za jego pomocą 
wyciąć kształt z ostudzonych biszkoptów, przekroić je wzdłuż. Jeden płat 
ciemnego biszkoptu nasączyć jedna gęstniejącą galaretką i odstawić w 
chłodne miejsce do zastygnięcia. Następnie posmarować połową masę 
serowo-śmietankowej, przykryć jasnym płatem. Nasączyć go połową ponczu
i wylać gorącą masę budyniową, położyć ciemny blat biszkoptu, nasączyć 
drugą gęstniejącą galaretką i odstawić w chłodne miejsce do ostudzenia. 
Wyłożyć drugą część masy serowo – śmietankowej i przykryć ją jasnym 
biszkoptem, naponczować.

Masa zabezpieczająca:



250 g masła
4 łyżki cukru pudru
Olejek rumowy
Wszystkie składniki utrzeć do białości i dokładnie wysmarować wierzch i 
bok ciasta. Schłodzić.

Masa marcepanowa:
250 ml wody
125 g masła
250 g mąki
1 kg cukru pudru
Olejek migdałowy do smaku
Barwniki spożywcze

Wodę z masłem zagotować, dodać olejek migdałowy, przesianą mąkę i 
wymieszać drewnianą łyżką cały czas gotując aż ciasto zacznie odchodzić 
od ścianek garnka i łyżki. Masę ostudzić. Do zimnej stopniowo dodawać 
dokładnie przesiany cukier puder i zagnieść. Gotowy marcepan podzielić na 
potrzebne części i połączyć z barwnikami.

Ciasto zostało przygotowane przez Koło Gospodyń Gospodarzy 
Wiejskich „Można” 


