
Gwiazda drożdżowa 

Składniki 

Numery przy składnikach odwołują do dodatkowych informacji, pozwalających wybrać 

właściwe produkty. 

15 g świeżych drożdży 

25 g miodu 

250 g mąki orkiszowej 

90 ml mleka 

1 jajko (1)  

25 g masła klarowanego (2)  

 

Masa makowa 

150 g maku 

50 g daktyli (3), około 6 sztuk  

30 g miękkiego masła klarowanego (2)  

ulubione bakalie (3) (około 50 g) 

 

Wykonanie 

1. Mak zalać wrzątkiem i odstawić na około godzinę. 

2. Drożdże rozetrzeć z miodem w szklanym naczyniu. 

3. Dodać ciepłe mleko, wymieszać. Posypać 1 łyżką mąki, przykryć ściereczką i 

odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (na około 15 minut).  

4. Przygotować masę makową:  

a. Mak osączyć, a następnie zmielić w maszynce lub blenderze razem z 

daktylami. 

b. Dodać masło, bakalie i dokładnie wymieszać.  

5. Kiedy drożdże wyrosną, połączyć je z pozostałymi składnikami i wyrobić gładkie 

ciasto. 

6. Ciasto podzielić na 4 części. Każdy z kawałków rozwałkować na okrąg o średnicy 

około 20 cm. 

7. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i położyć na niej pierwszy krążek ciasta. 1/3 

masy makowej rozprowadzić na cieście, pozostawiając około 1 cm wolnego brzegu. 

Czynność powtórzyć dwukrotnie i przykryć czwartym krążkiem ciasta. 

8. Ciasto pokroić na 16 części, ale nie docinając do samego środka, czyli ma mieć formę 

16 trójkątów połączonych ze sobą górnym wierzchołkiem. Każdy kawałek przekręcić 

2 razy, parami na zmianę, tzn. jeden kawałek przekręcić 2 razy w prawo, drugi 

sąsiadujący 2 razy w lewo. Przekręcone kawałki z każdej pary zlepić na końcu. 

Odstawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia (można do piekarnika na 50 stopni). 

9. Wierzch ciasta posmarować jajkiem. 

10. Piec przez 20-25 minut aż ciasto się zrumieni w temperaturze 180 stopni. 

 

 



Wskazówki 

 
(1) jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 
(2) masło klarowane: najlepiej zrobić je samemu (przepis znajdziecie tutaj); produkty 

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

każdym etapie produkcji; więcej o tłuszczach piszemy tutaj 
 

(3) bakalie: suszone owoce i orzechy, 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 

 

 

 

https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/24/Mas%C5%82o-klarowane
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo

