
ZADANIE 

WIELKANOCNE 

Wybierz proszę przepis na Twoją wymarzoną 

świąteczną potrawę. To może być Twoja ulubiona 

potrawa, którą co roku przygotowuje mama, tata, babcia, ciocia itd., albo całkiem nowy 

przepis, który wyszukasz w książce kucharskiej albo w Internecie. Bo przepis jest konieczny! 

Na jego podstawie przygotowujesz listę zakupów. Twoim zadaniem jest policzyć, jaka kwota 

jest potrzebna do przygotowania wymarzonej potrawy.  

Z racji ograniczeń, jakim podlegamy, zakupy „robicie” w sklepie 

internetowym ( cudzysłów jest dlatego, że nie musicie fizycznie 

zrobić zakupów, ale musicie policzyć, ile pieniędzy jest na nie 

potrzebne biorąc pod uwagę aktualne ceny produktów). 

Liczycie kwotę konieczną na zakupy uwzględniając wielkość 

opakowań oraz koszt Waszej  potrawy, np. kupujecie 1 kg cukru za 

2,90 zł i to jest w zakupach, a zużyjecie tylko 20 dag, a więc w kosztach potrawy cukier to 

będzie                          0,2 x 2,90 zł=0,58zł. Można zapisać to np. w tabelce, ale można też 

inaczej – Wy decydujecie, jak ma być zapisane rozwiązanie, które musi zawierać 

1. Przepis na potrawę z krótkim opisem, czy to nowe danie, czy ktoś z rodziny je co roku 

przygotowuje. 

2. Koszt zakupów. 

3. Koszt całej potrawy (można podać, dla ilu osób wystarczy) 

Tak przygotowane rozwiązanie proszę przesłać na maila. Czy będzie to w formie pliku, czy 

zdjęcia,-Wy decydujecie. 

A może ktoś marzy o swojej restauracji albo firmie cateringowej 

w przyszłości? Proszę wtedy podać, jaka byłaby cena jednej porcji 

Waszego dania. 

Życzę smacznej zabawy! 

 

 

Takie było zadanie, a poniżej jakie były przykładowe rozwiązania 

  



Rozwiązanie 1.  

Beza z bitą śmietaną i owocami 

 

 

Składniki: 

Beza 

 6 białek 

 300 g drobnego cukru 

 1 łyżka soku z cytryny 

 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

Krem 

 400 ml śmietanki kremówki 

 250 g serka mascarpone 

 350-400 g ulubionych owoców 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 1 łyżka cukru pudru 
 

 

 

 

1.  

2.  

 

Sposób przygotowania 

Beza 

Białka ubijaj mikserem, pod koniec ubijania stopniowo dosypuj cukier, mąkę 

ziemniaczaną, sok z cytryny i szczyptę soli. 

Ubite białka przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, staraj się otrzymać 

formę okręgu. 

Piekarnik nastaw na 175 stopni, zaraz po włożeniu bezy zmniejsz na 150 stopni  

i piecz przez 90 minut. Po tym czasie nie wyciągaj bezy, tylko pozostaw ją  

w piekarniku do całkowitego wystygnięcia. 

Krem 



Aby przygotować krem, ubij śmietankę, dodaj mascarpone, cukier waniliowy i cukier 

puder. Na ostudzony spód bezowy wyłóż krem, całość udekoruj świeżymi owocami. 

Ten przepis będzie wykorzystany w tym roku po raz pierwszy na święta. 

Wybrałam go do zadania, ponieważ bardzo lubię ten deser a mama stwierdziła,  

że to dobry pomysł i zrobi go na święta .  

Całkowity koszt zakupów wynosi: 81,15 zł 

Koszt całego deseru wynosi: 59,62 zł 

Beza z bitą śmietaną i owocami wystarczy dla 6 osób  

Czas wykonania to 110 minut  

 

Tabela: Produkty i ich ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produkty 
Ceny 

opakowanie cena zł 
ilość wg 

przepisu 
cena zł 

jajka 10 szt 12,50 6 szt 7,50 

cukier 1 kg 2,90 300 g 0,87 

cytryny 1 kg 6,00 140 g 0,84 

mąka ziemniaczana 500 g 4,50 10 g 0,09 

śmiertana kremówka 500 ml 8,15 400 ml 6,52 

serek mascarpone 250 g 7,35 250 g 7,35 

maliny 125 g 2op. 12,60 250 g 25,20 

barówki 125 g 8,95 125 g 8,95 

cukier waniliowy 8 g 2op. 1,80 10 g 2,25 

cukier puder 400 g 2,00 10 g 0,05 

Łączny koszt - 81,15 - 59,62 



Rozwiązanie 2.  

Sernik z sosem z mango i cytrynką 
 

Jest to nowy przepis, chcemy go z mamą wypróbować podczas tegorocznych Świąt 

Wielkanocnych 

 

Przepis: 

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Nagrzewamy piekarnik do 180 

stopni. 

Przygotowujemy spód. Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia, a w malakserze 

miksujemy krótko pokruszone ciastka z rozpuszczonym masłem. Wykładamy masę na dno 

tortownicy, lekko dociskamy, najlepiej okrywając całość folią spożywczą. Następnie 

wstawiamy do pieca na ok. 10 minut i studzimy. Zmniejszamy temperaturę piekarnika do 150 

stopni. 

 

Do dużej miski przekładamy twaróg i lekko go miksujemy, następnie dodajemy pastę z 

wanilii, rozmieszane jaja i cukier. Miksujemy na małych obrotach, krótko i tylko do 

połączenia składników. Na koniec przesiewamy obie mąki i krótko miksujemy. 

 

Tortownicę ze spodem okrywamy szczelnie folią aluminiową, szczególnie na łączeniach 

boków i spodu tortownicy. Przelewamy masę serową na spód z ciastek i wstawiamy. 

Wstawiamy do pieca na 1,5 h. 

 

Następnie sernik studzimy przez godzinę w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. 

Wstawiamy wystudzony na noc do lodówki. 

 

Pulpę z mango miksujemy z sokiem z cytryny, skórką z cytrynki. W zależności od smaku 

można dosłodzić lub dodać soku z cytrynki. 

SMACZNEGO 

 

Nazwa i ilość potrzebnego 

artykułu 

Cena sklepowa Ilość Cena produktu za potrzebną ilość 

Twaróg (1 kg) 7,49 zł 1 kg 7,49 zł   

Kremówka (250 ml) 3,69 zł 250 ml 3,69 zł 

Jaja (5 szt.) 4, 14 zł 6 szt. 3,45 zł    

4,14 :6=0,69 szt 0,69 x 5=3,45 zł 

Cukier (250 g) 2,48 zł 1 kg 0,62 zł 

2,48 x 0,25 = 0,62 

Pasta z wanilii (10 g) 9,50 zł 19 g 5 zł 

(9,50 x 10) : 19 = 5 

Mąka pszenna (30 g) 2,49 zł 1 kg 0,07 zł 

2,49 x 0,03 = 0,07 

Mąka ziemniaczana (30 g) 2,10 zł 500 g 0,12 zł 

(2,10 x 0,03) : 500 = 0,12 

Pulpa z mango (400 g) 12,99 zł 850 g 6,11 zł 



Sok z ½ cytryny  1,20 zł szt. 0,60 zł 

1,20: 2 = 0,60 

Masło (70 g) 3,99 zł 100 g 2,79 zł 

(3,99 x 70) ; 100 = 2,79 

Herbatniki (180 g) 3,66 zł 220 g 2,99 zł 

(3,66 x 180) : 220 = 2,99 

 

W pierwszej kolumnie podane są składniki potrzebne do wykonania ciasta oraz ich ilość. 

W drugiej kolumnie podana jest cena sprawdzona na stronie https://ezakupy.tesco.pl 

W trzeciej kolumnie podana jest ilość tych produktów za podaną cenę. 

W ostatniej kolumnie obliczyłam cenę tylko za ilość potrzebną do wykonania ciasta. 

W sumie na artykuły potrzebne do wykonanie ciasta wydałabym 32,33 zł 

 

  

https://ezakupy.tesco.pl/


Rozwiązanie 3.  

 

 

 



 

 



 


