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OD REDAKCJI 
W przedostatnim już numerze BIM-u swoje myśli skierujemy w stronę Świąt Wielkanocnych. 

Nie zabraknie również aktualności ze świata oraz książkowych i muzealnych nowości. Ser-

decznie zapraszam do lektury! 

Również w imieniu zarządu BIM-u chciałabym podziękować naszym nauczycielom za praw-

dziwą lekcję wychowania obywatelskiego. Pokazaliście nam jak walczyć w obronie swojej 

godności i lepszego życia. Serdecznie Wam dziękujemy! 

Redaktor naczelna, Natalia Polak 

SKŁAD SEKCJI 
REDAKTORZY NACZELNI 

Natalia Polak 

Mikołaj Młynarczyk 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Mateusz Czarnecki 

Aleksandra Elżbieciak 

Julia Górska 

Emilia Leineweber 

Michalina Ludwik 

Weronika Majewska 

Mikołaj Mężyk  

Iga Pręgowska 

Sandra Sawicka 

Emilia Sternik 

Magdalena Styś 

Maja Traczyk 

Małgorzata Wesołowska 

 

OPIEKUNOWIE 

Pani Małgorzata Brokos 

Pani Alicja Dral 

Pani Wanda Jełowicka 
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BIEŻĄCE 

SZYBKA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA – WYDARZENIA 
Paryż, Francja 

Pożar katedry Notre-Dame w Paryżu wybuchł 15 kwietnia 2019 roku około godziny 18:50 czasu lo-

kalnego. Płomienie objęły dach świątyni i znajdującą się na nim iglicę, zaś później rozprzestrzeniły się 

także na jedną z wież. Zgodnie z komunikatem paryskiej straży pożarnej, w akcji gaszenia katedry 

brało udział blisko 400 strażaków. Podobno na odbudowę został zebrany  już blisko miliard dolarów, 

a sam pożar doczekał się własnej strony na wikipedii.  

Kolombo, Sri Lanka 
Zamachy na Sri Lance w niedzielę wielkanocną należą do największych pod względem liczby ofiar. 

W ich wyniku zmarło ponad 300 osób, w tym dzieci, a liczba ofiar nadal rośnie. Celami ataków były 

cztery hotele i trzy kościoły w dawnej stolicy Kolombo oraz w Migamuwie i Madakalapuwie. Zama-

chowcy-samobójcy atakowali je w krótkich odstępach czasu. Znaleziono też bombę niedaleko lotni-

ska. Do zamachów przyznało się tzw. Państwo Islamskie. 

Świat 
W poniedziałek wielkanocny przypadł Międzynarodowy Dzień Ziemi. To coroczne święto, które ma 

promować postawy ekologiczne w społeczeństwie. Obecnie obchodzone jest ono w 192 krajach. 

Zniszczenie środowiska, eksploatacja i zmiany klimatyczne siedlisk powodują utratę połowy populacji 

dzikich zwierząt na świecie. Dobrą wiadomością jest to, że tempo wymierania wciąż może zostać 

spowolnione, lecz aby to osiągnąć, musimy wszyscy dbać o naszą planetę.  

Sokcho i Gangneung, Korea Południowa 

Pożar budynków najprawdopodobniej wybuchł z powodu iskry z transformatora niedaleko Goseong 

w prowincji Gangwon, w północno-wschodnim Seulu. Z powodu mocnego wiatru szybko rozprze-

strzenił się w kierunku obszaru górskiego. Ponad 800 wozów strażackich przyjechało, aby gasić pożar. 

Płomienie zdążyły zniszczyć kilkaset budynków, a cztery tysiące ludzi zostało ewakuowanych.  

Świat 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu 

promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. 

Obchodzony jest 23 kwietnia (data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej). 

W związku z sukcesem tego święta UNESCO przyznaje co roku tytuł Światowej Stolicy Książki. 

Pierwszym miastem, które go otrzymało, był Madryt. Dnia 24 czerwca 2014 r. tytuł ten otrzymał 

Wrocław, a w tym roku jest nią Szardża (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

/A.E. 3gE 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87_intelektualna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=unesco
http://kalendarz.gazeta.pl/kalendarz/czerwiec-2014/m
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=wroc%B3aw
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CIEKAWOSTKI 

Czy wiesz, że: 

 25% dzieci w Wielkiej Brytanii myśli, 

że Święta Wielkanocne to urodziny za-

jączka wielkanocnego. 

 Najcenniejsze pisanki na świecie to 

Jajka Fabergé, które były stworzone 

jako dzieła sztuki za czasów carskich 

w Rosji. Carskie jajka powstawały od 

1884 r. aż do 1917 r., czyli do wybu-

chu rewolucji i upadku caratu. Dziś są 

warte od 3 – 4 mln dolarów.  

 Ekstremalne Drogi Krzyżowe to przej-

ście w maksymalnie dziesięcioosobo-

wej grupie dystansu około czterdziestu 

kilometrów – idzie się w ciszy, z nie-

wielkim krzyżem na plecach. 

 W Polsce na Święta Wielkanocne wy-

dajemy od 100 do 300 złotych. 

 Pochodzenie króliczka wielkanocnego 

sprowadza się do saksońskiego święta 

Eostre, bogini wiosny, której symbo-

lem był królik. 

 Legenda głosi, że pewien nauczyciel 

na Bermudach szukał prostego sposo-

bu na zademonstrowanie wniebowstą-

pienia Chrystusa do nieba i wpadł na 

pomysł, aby zrobić to za pomocą la-

tawca ozdobionego obrazem Jezusa. 

W rezultacie, Wielki Piątek jest na 

Bermudach dniem, którego niebo wy-

pełniają kolorowe latawce wykonane 

z patyków i bibuły. 

 W niektórych krajach Ameryki Łaciń-

skiej oraz w niektórych częściach Gre-

cji powszechna jest praktyka wieszania 

lub palenia kukły przedstawiającej Ju-

dasza apostoła, który zdradził Jezusa 

(czasami wkładane są do środka fajer-

werki, które powodują wybuch kukły). 

/W.M. 3gE 
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GEOGRAFIA 
Święta Wielkanocne tuż, tuż… w naszym kraju wiąże się to z licznymi przygotowaniami, 

malowaniem jajek, rodzinnym święceniem pokarmów czy jedzeniem czekoladowych zającz-

ków. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Wielkanoc spędzają mieszkańcy innych krajów? 

Oto kilka państw, w których zwyczaje świąteczne znacznie różnią się od polskich: 

USA 

Święta Wielkanocne w Stanach trwają tylko jeden dzień, w niedzielę. Amerykanie nie mają 

także tradycji święconki ani dzielenia się jajkiem, ale wierzą, że jajko ugotowane w Wielki 

Piątek, a zjedzone w Wielką Niedzielę, przyniesie szczęście rodzinie. Popularnym zwycza-

jem, uwielbianym przez dzieci, jest „szukanie skarbów”, czyli czekoladowych jajek ukrytych 

w domu i ogrodzie, a także zawody w toczeniu jajek. 

ANGLIA 

W Anglii tradycją związaną z Wielkanocą jest rozdawanie pensów przez królową. W Wielki 

Piątek królowa brytyjska, specjalnie na tę okazję, obdarowuje ludzi monetami.  

CZECHY 

W Czechach tradycją jest pieczenie „Judasza”, czyli ciasta drożdżowego z miodem. Co wię-

cej, w świąteczny poniedziałek nie oblewa się nikogo wodą, za to mężczyźni symbolicznie 

„biją” kobiety wierzbowymi witkami, by w zamian otrzymać pisanki lub smakołyki.  

WŁOCHY 

W trakcie świąt Włosi zwracają przede wszystkim uwagę na posiłki. W tradycji tego kraju nie 

jest popularne tworzenie pisanek, ale wspólne pikniki, najczęściej w południowej części kraju.  

/J.G. 3gE 
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CIEKAWOSTKI 
4 maja obchodzimy Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji przygotowałyśmy dla 

Was zestaw 13 ciekawostek. 

1. Komunikator Qui-Gon Jinna to przerobiona wersja golarki Gillette Sensor Excel dla 

kobiet. 

2. Kombinezon łowcy nagród Bosska posłużył wcześniej jako ubiór w serialu Doctor 

Who. 

3. Na potrzeby filmu nie stworzono żadnego stroju żołnierzy-klonów. Wszyscy byli wy-

generowani komputerowo. 

4. Buty z kostiumu Petera Cushinga były tak niewygodne, że w scenach, w których nie 

pokazywano jego stóp, aktor występował w kapciach.      

5. Język jawów to przyspieszona wersja języka zulu. 

6. Fraza I have a bad feeling about this pojawia się w każdym filmie z serii. 

7. Podobno Tupac Shakur był przesłuchiwany do roli Mace Windu. Tak przynajmniej 

twierdzi Rick Clifford, który pracował wówczas w wytwórni Death Row Records. 

8. Początkowo planowano, że Han Solo będzie kosmitą. Miał być zielony i mieć skrzela. 

9. Marka Gwiezdne wojny do 2015 r. zarobiła około 35 miliardów dolarów. Z tego tylko 

4,5 miliarda przyniosły same filmy w kinach, drugie tyle zaś dzięki wydaniom DVD 

czy Blu-ray. Reszta to gadżety, książki, gry i tym podobne. 

10. Wygląd Sokoła Millenium, czyli statku Hana Solo, został zainspirowany… hamburgerem. 

11. Nowa nadzieja miała budżet w wysokości ok. 12 milionów dolarów. Do dzisiaj zarobi-

ła zaś 1,5 miliarda. To skok o 11666 proc. 

12. Ford miał na planie romans z Carrie Fischer, czyli filmową księżniczką Leią. Ponoć 

poważnie zaczęło się w momencie, gdy Fischer znalazła go w swojej szafie, ubranego 

tylko w krawat. 

13. Carrie Fisher nie nosiła bielizny podczas kręcenia Gwiezdnych wojen, bo George Lucas 

przekonał ją, że w kosmosie nie ma bielizny. 

/M.T., E.S. 8G 
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KULTURA 
Noce Muzeów są popularnymi, odbywają-

cymi się od lat imprezami. Pierwsza z nich 

miała miejsce w Berlinie, w 1997 roku, aktu-

alnie bierze w nich udział około 120 europej-

skich miast. Tegoroczna wrocławska edycja 

odbędzie się w sobotę, 18 maja. Swoje oferty 

na ten czas przygotowały 83 instytucje – mu-

zea, uczelnie, galerie sztuki, centra sportu 

i kultury, kościoły. Niektóre placówki otwie-

rają się w ten dzień w środku dnia, inne koń-

czą swoją pracę późno w nocy. Turyści oraz 

wrocławianie w tym czasie będą mieli moż-

liwość darmowego zwiedzania oraz specjal-

nego oprowadzania z przewodnikiem, a także 

uczestniczenia w wielu występach, wykła-

dach, warsztatach i zabawach. Dla mniej-

szych dzieci przygotowano specjalnie od-

dzielny program o nazwie „Dobranocka”, 

dostosowany godzinowo dla rodzin z malu-

chami. By obejrzeć dokładny spis placówek 

oraz repertuar zachęcam do odwiedzenia 

strony internetowej www.wroclaw.pl 

/M.W.7E 
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FILMY I SERIALE 
WYNAJMIJ SOBIE CHŁOPAKA 
The Perfect Date 
Reż. Chris Nelson, USA 2019 

 

Gdy pierwszy raz zobaczyłam zwiastun, spodziewałam się, że nie będzie to najlepszy film, jaki 

dotąd widziałam, mimo to zdecydowałam się przeznaczyć 1,5 godziny mojego życia właśnie na 

tą ekranizację. Film jest dokładnie taki, jakiego się spodziewałam. Podczas oglądania nie spo-

tkało mnie żadne pozytywne zaskoczenie, chociaż przez cały czas na to liczyłam. Osobiście nie 

polecam tego filmu. 

 

SKAM 
Reż. Julie Andem, Norwegia 2015 - 2017 

 

Szczerze mówiąc, nie chciałam oglądać tego serialu, natomiast po rozmowie z pewną osobą 

doszłam do wniosku, że w sumie powinnam go zobaczyć, więc po 3 latach wielu prób obejrze-

nia tego dość niszowego „arcydzieła” w kategorii dla młodzieży w końcu pokonałam niechęć 

i miło się zaskoczyłam. Nieoczekiwanie dla mnie samej, serial wywarł na mnie dobre wrażenie. 

Nie jest on do przesady nacechowany pozytywnie lub negatywnie. Opowiada o życiu nastolat-

ków takich jak my, w brutalnie prawdziwy sposób, ale nie przesadny. Jeśli lubicie sztukę skie-

rowaną do młodzieży i jeszcze nie widzieliście SKAM, musicie to nadrobić. 

/S.S.3gE 

MUZYKA 
Od dłuższego czasu temperatury są wyższe, dni bardziej słoneczne, a rośliny bardziej zielone. 

Oznacza to, że zaczęła się wiosna. Dla wielu z nas jest to ważna pora roku, nic więc dziwnego, 

że występuje w wielu piosenkach. 

Dla mnie najbardziej charakterystyczną dla tej pory roku piosenką jest Wszystko kwitnie wkoło 

Skaldów. To bardzo radosny, optymistyczny utwór, który podświadomie wprawia słuchacza 

w lepszy nastrój. Warto również wspomnieć o drugim, bardzo rozpoznawalnym utworze Wio-

sna, ach to ty Marka Grechuty. Mimo, że tematem piosenki nie tylko jest wiosna, to z powodu 

tytułu, kojarzy się go głównie z tą piękną porą roku. Co prawda, nie ma ona beztroskiego cha-

rakteru, ale jest bardzo piękna. Moim zdaniem, to najlepsze dzieło Grechuty. 

Wiosna jest radosna porą roku, dlatego i my bądźmy weselsi, a na poprawę nastroju pogodna 

piosenka jest najlepsza. 

/M.M. 8D 
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KSIĄŻKI 
Wiosna! Słońce świeci, ptaszki śpiewają, a na półki księgarni ochoczo wskakują nowe książki. 

Pośród poradników „urodowych” i książek kucharskich znalazło się kilka przykuwających 

uwagę książek beletrystycznych. Postanowiłam wybrać dwie, ponieważ prezentują się niezwy-

kle zachęcająco, a zagraniczni recenzenci i czytelnicy wypowiadali się o nich bardzo pozytyw-

nie. Zaznaczam, że wszystkie opisy pochodzą od wydawców 

Hazel Wood  
Melissa Albert 

Większość swojego siedemnastoletniego życia Alice spędziła z matką w drodze, uciekając 

przed prześladującym je pechem. Jednak dopiero kiedy jej żyjąca w osamotnieniu babcia, au-

torka kultowych, mrocznych historii, umiera w swojej posiadłości Hazel Wood, Alice dowiadu-

je się, co oznacza prawdziwy pech. Jej matka znika, porwana przez tajemniczą postać z groźnej 

krainy, o której pisała babcia Althea. Jedyną wskazówką dla Alice jest notka zostawiona przez 

matkę: Trzymaj się z dala od Hazel Wood. 

Zastrzelić, zadźgać i otruć  
Jonathan C. Moore 

W historii doszło do tysięcy ataków skrytobójczych, w tej książce opiszemy jednak wyłącznie 

te najciekawsze, najbardziej przerażające i mające największy wpływ na losy świata. Opowie-

ści o najbardziej szokujących zabójstwach oraz ich sprawcach przyprawią Cię o dreszcz. Od-

kryjesz historie śmiałych i zdeterminowanych zamachowców, nie zawsze skutecznych, ale nie-

samowicie pomysłowych. Poznasz ich sławne ofiary – królów i ich rodziny, przywódców pań-

stw, celebrytów – oraz narzędzia zbrodni, którymi się posłużyli. 

 

Miłego czytania! 
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SPORT 

Premier League na finiszu 

Niesamowita końcówka sezonu ligi angielskiej wzbudziła zainteresowanie kibiców z całego 

świata. Z jednej strony mamy zaciętą walkę o mistrzostwo pomiędzy Manchesterem City, który 

walczy o obronę tytułu, a Liverpoolem, który nie zdobył mistrzostwa Anglii od sezonu 

1989/90, czyli prawie 20 lat! Warto dodać, że jest to walka pomiędzy drugim najbardziej utytu-

łowanym klubem w Anglii, a zespołem, który dopiero zaczyna pisać swoją historię. Jeśli obie 

drużyny walczące o mistrzostwo wygrają wszystkie swoje mecze, to wicemistrz będzie miał aż 

97 punktów! Jeszcze nigdy nie zdarzyło się coś takiego. Obecny rekord największej ilości 

punktów bez wygrania Premier League należy do Manchesteru United, który w sezonie 

2011/12 miał jako wicemistrz „tylko” 89 punktów.   

Dopowiem jeszcze, że największa ilość punktów zdobyta przez mistrza podczas sezonu wynosi 

100 (tyle punktów zdobył Manchester City w zeszłym sezonie). Widząc taką dyspozycję 

dwóch najlepszych klubów tego sezonu w Anglii, chce się rzec tylko wow. Z drugiej strony, 

mamy walkę pomiędzy miejscem trzecim a szóstym o uczestnictwo w Lidze Mistrzów. Tak jest 

przynajmniej w teorii, ponieważ w praktyce to wygląda, jakby walczyli o brak udziału 

w Champions League. Pokazują to wyniki ostatnich paru meczy drużyn, które walczą w TOP 

6. Ostatnie trzy mecze Tottehamu Hotspur to przegrana z West Hamem United (0:1), wygrana 

z Brighton (1:0) i przegrana z Manchesterem City (0:1), nie lepiej prezentuje się Chelsea, która 

w ostatnich meczach zremisowała z Manchesterem United (1:1), zremisowała z Burnley (2:2) 

i przegrała z Liverpoolem (2:0). Zdecydowanie najgorzej prezentuje się Arsenal, który swoje 

ostatnie trzy mecze przegrał (3:0 z Leicester City, 3:1 z Wolverhampton oraz 2:3 z Crystal Pa-

lace). Niestety, niewiele lepiej prezentuje się forma Czerwonych Diabłów, bowiem zamiast 

jednej przegranej mają remis. Ich wyniki to remis z Chelsea (1:1), przegrana z Manchesterem 

City (0:2) i przegrana z Evertonem (0:4). Pierwszy w tabeli jest Manchester City (92 pkt), drugi 

Liverpool (91 pkt), trzeci Tottenham (70 pkt), kolejna jest Chelsea (68 pkt), piąty jest Arsenal 

(66 pkt) a szósty jest Manchester United (65 pkt).  

Do końca sezonu zostały tylko dwie kolejki, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. 

 

Liga Mistrzów 

Podczas gdy rozgrywki krajowe się kończą, walka o prym w Europie wchodzi w decydującą 

fazę. W pierwszej parze jest Tottenham Hotspur kontra czarny koń turnieju, czyli Ajax Am-

sterdam. W drugiej parze jest FC Barcelona, która w ostatnim meczu ligi hiszpańskiej (wygra-

na 1:0 z Levante) zapewniła sobie mistrzostwo kraju oraz Liverpool, który może w tym sezonie 

zgarnąć wszystko albo nic. W pierwszym meczu Tottenham poległ na własnym stadionie 0:1, 

a decydującą bramkę strzelił w piętnastej minucie Donny Van De Beek.  
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Zdecydowanie bardziej ekscytujący był mecz Dumy Katalonii z Liverpoolem. Spotkanie miało 

szalone tempo, akcja za akcją. Górą z tego pojedynku wyszła jednak FC Barcelona, pokonując 

Liverpool 3:0. Piłkarski „bóg” – Lionel Messi – strzelił kapitalną bramkę z rzutu wolnego 

z około trzydziestu metrów prosto w okienko. Liverpool miał w meczu swoje szansę, lecz za-

wiodła skuteczność.   

/M.C. 3gE 

PORADY 
Wolny czas wśród natury 

Zanim się obejrzeliśmy, drzewa pokryły zielone liście, a w powietrzu zaczął unosić się delikat-

ny zapach kwiatów. Tak… mamy wiosnę!!!! Jest to jeden z najpiękniejszych okresów w roku, 

ponieważ robi się ciepło, a przed nami perspektywa pięknego lata. 

Jak więc spędzać czas na dworze? Co robić ze znajomymi w ciepłe popołudnia? Odpowiedzi 

na te pytania znajdziecie czytając ten artykuł  

1. Piknik w parku 

Niby oklepane, ale dobre jedzenie, miłe towarzystwo oraz piękna pogoda sprzyja dobrej za-

bawie. Można nawet w niektórych parkach rozpalić grilla i zrobić sobie prawdziwą ucztę  

2. Przejażdżka rowerowa 

Świeże powietrze, przyjaciele i duża dawka ruchu to świetne połączenie, zwłaszcza, że we 

Wrocławiu mamy coraz więcej ścieżek rowerowych i tras. Więc zbierz grupę znajomych 

i ruszaj! 

3. Spacer 

Brzmi niezbyt interesująco, ale to świetny pomysł, gdy nie masz zbyt wiele czasu, 

a chciałbyś/chciałabyś spotkać się z kimś i porozmawiać. Dodatkowo dostarczysz sobie 

trochę ruchu, co z pewnością nie zaszkodzi  

4. Ugotuj coś! 

Możesz pojechać na zakupy lub przygotować coś ze składników, które akurat masz pod rę-

ką. Czasami wychodzą z tego ciekawe kombinacje  Zaproś rodzinę, znajomych... może 

razem coś upichcicie?  

5. Pojedź na spontaniczną wycieczkę, poszwendaj się! 

Zazwyczaj takie wyjazdy są najfajniejsze, bo nie mamy wygórowanych oczekiwań, a do-

świadczamy nowych, nieplanowanych i fantastycznych wrażeń! 

To było pięć krótkich wskazówek na to jak możesz spędzać czas w wolnej chwili podczas 

wiosny. Pamiętaj, że to tylko propozycje, które możesz dowolnie przekształcać.  

Po prostu, baw się dobrze! 

/E.L. 3gE 
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KULINARIA 

Ciasto czekoladowe z gruszkami 

 
Składniki: 

 150g mąki 

 łyżka kakao 

 3 jajka 

 50g masła 

 90g startej gorzkiej czekolady 

 80g cukru 

 50g startych orzechów laskowych lub włoskich 

 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 gruszki 

 sok z cytryny 

 

Sposób przygotowania: 

1. Utrzyj masło z cukrem i dodawanymi kolejno żółtkami. Do masy dosypuj porcjami mą-

kę przesianą z proszkiem do pieczenia, startą czekoladę i zmielone orzechy. Ubij pianę 

z białek i delikatnie wymieszaj z resztą masy.  

2. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Delikatnie przelej ciasto do foremki i wyrównaj 

jego powierzchnię.  

3. Obierz gruszki ze skórki, usuń gniazda nasienne i pokrój na cząstki. Skrop sokiem z cy-

tryny, a następnie równomiernie rozłóż na cieście.  

4. Piecz ok. 40 min w piekarniku nagrzanym do 180ºC. 

 

Tarta z kremem z białej czekolady i żurawiną  

 
Składniki: 

 150g mąki 

 1 żółtko 

 75g zimnego masła 

 50g cukru pudru 

 250g świeżej żurawiny 

 250g serka mascarpone 

 100g białej czekolady 
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Sposób przygotowania: 

1. Wymieszaj mąkę z cukrem pudrem, dodaj żółtko i posiekane na kawałki masło. Zagniataj 

szybkimi ruchami, a następnie rozwałkuj i przenieś do formy na tartę. Przykryj folią spo-

żywczą i schładzaj w lodówce przez ok. 1 godzinę. Po tym czasie piecz ciasto w piekar-

niku o temperaturze 180ºC przez ok. 20 min. Wyjmij formę z piekarnika i wystudź.  

2. Połam białą czekoladę na małe kawałki i roztapiaj w kąpieli wodnej. Gdy czekolada się 

rozpuści, dodawaj porcjami serek mascarpone, za każdym razem dokładnie mieszając. 

Do gładkiego kremu wmieszaj delikatnie ok. 3/4  żurawiny.  

3. Rozprowadź krem po wystudzonym spodzie i posyp pozostałą żurawiną. Schłódź w lo-

dówce przez ok. 30 min.  

 

Ciastka czekoladowe z malinami 

 
Składniki: 

 3 białka 

 pół szklanki kakao 

 2 szklanki cukru pudru 

 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

 szczypta soli 

 200g posiekanej gorzkiej czekolady  

 200g malin 

 
Sposób przygotowania: 

1. Zmieszaj ze sobą białka jajek, cukier puder, kakao, wanilię i sól. Następnie dodaj po-

siekaną czekoladę.  

2. Wyłóż 2 blachy papierem do pieczenia. Nakładaj masę przy pomocy łyżki formując 

okrągłe ciastka o średnicy ok. 3 cm w sporych odległościach od siebie. Porwij maliny 

na mniejsze cząstki i ułóż na ciastkach.  

3. Piecz w temperaturze 180ºC przez ok. 13 min. Wyjmij z piekarnika i poczekaj, aż cia-

steczka całkowicie ostygną.  

/M.L. 3gE 


