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Wielkanocna pieczeń w płaszczyku francuskim 
 
Składniki: 
• 1 kg schabu,  
• 2 cebule,  
• 2 listki laurowe,  
• 1 opakowanie mrożonego ciasta francuskiego,  
• 1 żółtko,  
• 4 pomarańcze,  
• 15 dag pikantnego sosu egzotycznego,  
• 2 łyżeczki pieprzu marynowanego, 
• 2 łyżki kwaśnej śmietany,  
• 1 ananas,  
• 12 dag groszku mrożonego,  
• 30 dag porów,  

• 6 łyżek majonezu, 
• szczypta soli,  
• szczypta pieprzu,  
• szczypta curry.  
 

 
Wykonanie: 
Mięso umyć.  
Zagotować osoloną wodę.  
Cebule pokroić na ćwiartki.  
Do wrzątku włożyć schab, cebulki i listki laurowe i gotować 1 i 1/4 godz.  
Płaty ciasta ułożyć obok siebie i rozmrozić.  
Z jednego płata, za pomocą foremki do ciastek, wyciąć figurki.  
Pozostałe płaty ułożyć jeden na drugim, rozwałkować na prostokąt (30 x 45 cm).  
Mięso wyjąć, zawinąć w ciasto. Przełożyć na blachę, posmarować żółtkiem.  
Całość obłożyć wyciętymi figurkami i również posmarować je żółtkiem.  

Piec 30 minut w temp. 200 stopni.  
Francuskie ciasto wymaga wysokiej temperatury 
(inaczej listki nie rozwarstwią się), toteż przez pierwsze 
10 minut mięso należy piec w temp. 200°C bez osłony. 
Gdyby jednak ciasto zbyt mocno się rumieniło, można w 
końcowej fazie przykryć pieczeń folią aluminiową.  
Po upieczeniu odstawić mięso na 10 minut, by 
"odpoczęło", a następnie pokroić w dość grube plastry. 
Ten sposób pieczenia mięsa pozwala na uzyskanie 
soczystego mięso w złocistej, chrupiącej otoczce.  
 
Pomarańcze sparzyć, wyciąć z nich koszyczki, wydrążyć 
miąższ.  
Sos egzotyczny połączyć z miąższem pomarańczy i 
marynowanym pieprzem. Przygotowaną mieszanką 
wypełnić koszyczki i udekorować je kleksami gęstej 
śmietany.  

Ananasa pokroić na pół, wydrążyć i posiekać miąższ.  
Groszek rozmrozić.  
Pory oczyścić, pokroić w krążki, gotować 2 minuty w osolonej wodzie, odcedzić, osączyć.  
Pory przemieszać z miąższem ananasa, groszkiem i majonezem.  
Przyprawić do smaku solą, pieprzem i curry.  
Całość przełożyć do wydrążonych ananasów.  
Na podgrzanym półmisku umieścić pieczeń razem z koszykami z pomarańczy i ananasów. 
 

Wielkanocna szynka w cieście francuskim 
 
Pieczenie szynki odbywa się podobnie jak w przepisie na pieczeń.  
Ciasto francuskie pełni tu funkcję głównie dekoracyjną.  
Szynkę najlepiej podać w całości na stół; najsmaczniejsza jest na zimno, z chrzanem. 


