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Ciekawostki

 1. Pączek to jedno z najstarszych polskich ciast. Jedzono je już w połowie XVI wieku, a dowody na to można znaleźć
nawet w twórczości Mikołaja Reja, który o pączkach wspominał w „Żywocie człowieka poczciwego”.
 2. Dawniej pączki nadziewano mięsem: głównie słoniną i boczkiem. Pączki na słodko rozpowszechniły się w Polsce
dopiero w XVI wieku.
 3. Ile pączków zjada Polak w Tłusty Czwartek? Średnia to od dwóch do trzech sztuk. Ogółem Polacy w tłusty czwartek
pochłaniają nawet 100 milionów pączków.
 4. Rekord jedzenia pączków na czas: w 2015 roku zwycięzca pochłonął 10 pączków w 6 minut i 36 sekund.
 5. Tradycyjne pączki smażone są na smalcu w temperaturze 160 – 180 stopni C. Co ciekawe, to zdrowsze rozwiązanie
niż smażenie ich na modyfikowanym tłuszczu roślinnym, który zawiera substancje rakotwórcze.
 6. Jeden pączek ma tyle kalorii, co kilogram jabłek, 8 nektarynek, 3 jogurty naturalne po 150 g, 5 jajek czy 4 kromki
chleba tostowego.
 7. Dawniej wybrane pączki nadziewano orzechami lub migdałami. Ten, komu trafił się migdał albo orzech, miał
zapewnione szczęście.
 8. W normalny dzień przeciętna piekarnia sprzedaje około 500 pączków, w tłusty czwartek – nawet 30 tysięcy.
 9. Dodanie spirytusu do wyrobu pączków zmniejsza ich kaloryczność.
 10. Aby spalić jednego pączka należy: 13 minut biegać bardzo szybko, 30 minut skakać na skakance, 30 minut
uprawiać seks, 35 minut biegać spokojnym tempem, 40 minut jeździć na nartach, 41 minut energicznie tańczyć, 45
minut pływać, 60 minut ćwiczyć aerobic, 90 minut jeździć na rowerze, 120 minut prasować, 180 minut rozmawiać na
głos, 240 minut sprzątać pokój, 600 minut czytać książkę/ oglądać telewizję.
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Informacje

Dlaczego "Tłusty" jest akurat czwartek ?

Początków owej tradycji można doszukiwać się jeszcze
sześćset lat wstecz. Choć jak się okazuje, tłusty czwartek

niekoniecznie przypadał w czwartek. Skąd ta rozbieżność?
Ten kaloryczny dzień zwany wówczas właśnie Combrem

obchodzono we wtorek poprzedzający Środę Popielcową. To
była graniczna data karnawału. Jednak świętowanie tak się

spodobało, że stopniowo zaczęto też celebrować już
poniedziałek. Przygotowanie dwudniowej zabawy wymagało
jednak więcej pracy niż przypuszczano, więc przyrządzanie

przysmaków trzeba było rozpocząć dzień wcześniej. Tu
powstaje problem – przecież w niedzielę się nie pracuje.

Szczególnie, że kilkadziesiąt lat wstecz tej zasady się
przestrzegało i uznawano za nieprzekraczalną. To może
sobota? Niestety – pracuje się tylko do południa. Kolejną

propozycją był piątek, który też szybko odpadł, ze względu na
całoroczny postny dzień. I w taki sposób stanęło na czwartku.

Tłustym czwartku. I ostatnim w Karnawale!

 Choć dzień ten figuruje w kalendarzu chrześcijańskim jako
zapowiedź postu, jego tradycja sięga czasów pogańskich. W
starożytnym Rzymie był to tzw. tłusty dzień, podczas którego
świętowano odejście zimy. Spożywano wtedy dużo tłustych

potraw, popijanych ogromną ilością wina i zagryzanych
pączkami.

 Istnieje legenda o tym, jak tłusty czwartek był nietypowo
obchodzony w Krakowie w XVII wieku. Miastem miał rządzić

wtedy surowy burmistrz o nazwisku Comber, który nie
przepadał za przekupkami handlującymi na krakowskim rynku i

skutecznie utrudniał im życie. Ponoć zmarł właśnie w tłusty
czwartek, a uradowane handlarki hucznie świętowały każdą

rocznicę jego śmierci.
 Dziś pączki uchodzą za najpopularniejszy przysmak,

spożywany w tłusty czwartek. Według jednego z przesądów,
osoba, która tego dnia nie zje ani jednego pączka, będzie

cierpieć niepowodzenia przez cały rok.
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Przepis na pączki

-

 1. Do szklanki wsypać drożdże, dodać łyżkę cukru i wymieszać. 
 2. Do tego dodać łyżkę mąki i wymieszać. Drożdże połączyć z ciepłym
mlekiem i odstawić na kilka minut do wyrośnięcia.
 3. Żółtka ubić z cukrem na puszystą masę. Rozpuścić masło.
 4. Na stolnicę przesiać mąkę, dodać sól. W mące zrobić dołek i dodać
naszą mieszankę z drożdżami i lekko zarobić. Następnie dodać żółtka z
cukrem i wymieszać. Dodać rozpuszczone i wystudzone masło i
wymieszać. Gotowe ciasto odłożyć w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na
godzinę i przykryć ściereczką.
 5. Gotowe ciasto lekko rozwałkować i wyciąć szklanką kółeczka.
Wrzucić na rozgrzany olej. Pączki smażyć na rumiano z obu stron.
 6. Gdy pączki ostygną, nadziać je konfiturą i posypać cukrem pudrem.

Składniki:
 350 g mąki
 35 g drożdży
 50 g cukru
 1/2 szklanki mleka
 4 żółtka
 50 g masła
 szczypta soli
 1 łyżka spirytusu
 konfitura z róży
 cukier puder do posypania
 olej do smażenia

-
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Przepis na faworki

-

Składniki:
 400 g mąki
 3 żółtka
 2 całe jajka
 2 łyżki cukru
 2 łyżki śmietany 18%
 50 g masła
 1 łyżka spirytusu
 1 l oleju do smażenia 

 1. Mąkę mieszamy z solą, dodajemy masło i wyrabiamy.
 2. Oddzielamy białka od żółtek. Potrzebne będą 3 żółtka i 2 całe.
 3. Jajka miksujemy z cukrem i śmietaną. Następnie zagniatamy razem
wszystkie składniki.
 4. Wyrobione ciasto odstawiamy na ok. 1 godzinę. 
 5. Po tym czasie z ciasta odrywamy mały kawałek. Rozwałkowujemy na
stole, składamy na pół i znowu wałkujemy, powtarzamy tę czynność
kilka razy.
 6. Gotowe ciasto rozwałkowujemy na cienki placek. Następnie
wycinamy paski i w każdym robimy nacięcie. Przewlekamy końcówkę
paska przez nacięcie, aby uformować faworek.
 7. Faworki smażymy na rozgrzanym oleju na rumiany kolor.
 8. Gotowe faworki przekładamy na talerz.

-
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Czy lubisz zagadki?

.

Quiz

 1.Jakie pączki są uznawane za idealne ?
a)jasna obwódka, lekkie jak piórko
b)równo opieczone , polane lukrem
c)z dziurką w środku , ciężkie
 2.Przeciętny pączek ma:
a)250-400 kcal
b)150-200 kcal
c)500-600 kcal
 3.Systematyczny Polska zje:
a)2 pączki
b)2,5 pączka
c)3 pączki
 4.Z jakim nadzieniem Polacy najbardziej
lubią pączki?
a)z nadzieniem różanym
b)z karmelem
c)z budyniem
 5.Aby spalić jednego pączka należy biegać:
a)16 min
b)21 min
c)32 min
 6.W całej Polsce ludzie w sumie zjedzą
około:
a)45 mln pączków
b)50 mln pączków
c)100 mln pączków
 7.Według ludowych wierzeń zjedzenie
pączka ma zapewnić:
a)Zdrowie
b)Siłę
c)Szczęście .
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