
Zdrowe jagodzianki-borówianki 

Składniki 

Na 8 sztuk 

Numery przy składnikach odwołują do dodatkowych informacji, pozwalających wybrać 

właściwe produkty. 

15 g świeżych drożdży 

30 g miodu (1)  

250 g mąki orkiszowej typ 700 lub podobny + 1 łyżka do posypania 

100 ml mleka 

1 jajko (2), białko i żółtko oddzielnie 

25 g masła, miękkiego  

 

200 g jagód lub borówek, można też połączyć 

 

Wykonanie 

1. Drożdże rozetrzeć z miodem w szklanym naczyniu. 

2. Mleko lekko podgrzać (nie może parzyć, ale ma być ciepłe). 

3. Do drożdży z miodem dodać ciepłe mleko, wymieszać. Posypać 1 łyżką mąki, 

przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia – aż podwoją objętość 

(na około 15 minut).  

4. Kiedy drożdże wyrosną, połączyć je z mąką, żółtkiem oraz masłem i wyrobić gładkie 

ciasto (kilka minut). 

5. Ciasto podzielić na 8 części, formując kule.  

6. Każdą kulę ciasta spłaszczyć lekko na placek o średnicy 10 cm. Na środek każdej 

bułki kłaść 2-3 łyżki jagód. Nadzienie zamykać tak jak przy lepieniu pierogów. 

7. Bułeczki układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia – odwracając „pieróg” 

na drugą stronę i lekko wydłużając kształt. Przykryć bawełnianą ściereczką. 

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

9. Wierzch ciasta posmarować białkiem. 

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

 

 

Wskazówki 

 
(1) miód: jeśli chcecie mieć dobry miód, zadbajcie o to, by był ze sprawdzonego źródła – 

najbezpieczniej jest po prostu znać pszczelarza; dobry miód (z wyjątkiem akacjowego) 

krystalizuje się po kilku miesiącach od zebrania (czyli najpóźniej zimą) 
 

 

(2) 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) 

 
 

 

 

 


