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W
e Włoszech jest wiele przeróżnych 

ciasteczek – kruchych, francuskich, 

nadziewanych. Praktycznie każdy re-

gion ma swoje odmienne ciasteczka. 

Niekiedy są one wręcz wizytówką regionu czy miasta 

i są znane na całym świecie. 

Kalabryjskie petrali 
Petrali to  typowe bożonarodzeniowe ciasteczka 

pochodzące z Reggio di Calabria. Wykonane z cia-

sta kruchego, mają kształt 

pierożków (półksiężyców) 

i  są  bogato nadziewane, 

najczęściej: figami, orze-

chami włoskimi, migda-

łami, skórką pomarańczy 

i   mandarynek oraz ro-

dzynkami. Nadzienie jest 

macerowane przez kilka 

dni w vino cotto, czyli syro-

pie z  moszczu winogron, 

lub w  słodkiej kawie. Często dodawane są  też: 

miód, cynamon czy goździki. Wierzch ciasteczek 

smarowany jest rozbitym żółtkiem i posypywany 

kolorowymi granulkami cukru. Niekiedy petrali 

bywają pokrywane glazurą z cukru, gorzkiej lub 

białej czekolady. We Włoszech zaczyna się je przy-

gotowywać już na początku grudnia, w takiej ilości, 

by wystarczyły na cały okres świąteczny. Według re-

ceptury ciasto przygotowuje się: z 1 kg mąki typu 0, 

5 jajek, ze 100 g oliwy albo smalcu, z 200 g cukru, 

ze szklanki białego, likierowego wina oraz z pół-

torej torebki proszku do pieczenia z amoniakiem. 

Na farsz składają się: 1 kg miodu, 3 kg suszonych 

fig, 2,5  kg  łuskanych migdałów, 1,5  kg  orzechów 

włoskich, 2 szklanki vino cotto, goździki, cynamon 

i skórka z mandarynki.

Cavallucci z Marche  
Cavallucci zawdzięczają swoją nazwę kształto-

wi podobnemu do  koników morskich (cavalucci 

po włosku znaczy konik morski). Są to ciasteczka 

Jak przygotować tradycyjne 
włoskie ciasteczka, np. kala-

bryjskie petrali, cavallucci 
z Marche czy calcioni molisani? 

Przybliżamy kilka z regional-
nych włoskich przysmaków 

i prezentujemy ich receptury 
autorstwa wielkich mistrzów. 
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wykonane z  ciasta francuskiego i  nadziewane 

orzechami włoskimi, laskowymi, migdałami, ro-

dzynkami, owocami kandyzowanymi z dodatkiem 

bułki tartej, aromatyzowane cynamonem i kawą. 

Do  wykonania ciasta używa się lokalnego wina 

i oliwy. Wierzch dekoruje się likierem Alchermes 

i  cukrem. W  Marche ciasteczka te  wykonuje się 

głównie zimą. 

Calcioni molisani 
Calcioni, tak jak petrali, są pierożkami nadziewanymi 

słodkim farszem. Nie są jednak pieczone, a smażone 

w głębokim oleju, jak pączki. Są to ciasteczka typo-

wo jesienne, ze względu na główny składnik farszu, 

czyli kasztany. To kasztany i rum nadają im specyfi cz-

ny smak. Dodawany miód nie powinien mieć zbyt 

mocnego smaku, by nie przykryć smaku kasztanów. 

Zaleca się używanie miodu akacjowego lub wielo-

kwiatowego. 

Jak przyrządzić calcioni? 
Ugotowane i  przeciśnięte przez praskę kaszta-

ny (270 g) łączy się: ze 110 g miodu, z 10 g oliwy, 

80 g rozpuszczonej, gorzkiej czekolady, 10 g bia-

łego rumu i 15 g kandyzowanego cedru, pokrojo-

nego w  kostkę. Ciasto przygotowuje się z:  215 g 

mąki, 80  g  jajek, 55  g  cukru, 10  g  białego wina, 

55 g oliwy i odrobiny soli. Ze składników tych wyra-

bia się miękkie ciasto, zawija w przezroczystą folię 

i odstawia na pół godziny. Po tym czasie rozwał-

kowuje się je na grubość ok. 3 mm i wycina kółka. 

Na każdym z nich układa się porcję przygotowane-

go wcześniej farszu i zamyka się, formując pierożki. 

Calcioni smaży się w rozgrzanej oliwie. Gdy nabiorą 

złotego koloru, odsącza się je i układa na papierze 

kuchennym, by uwolniły się z nadmiaru tłuszczu. 

Gotowe układa się na talerzu i posypuje cukrem 

pudrem przesianym z cynamonem. 

Brzydkie, ale dobre 
ciasteczka z Piemontu  
Brutti ma  buoni, czyli po  polsku brzydkie, ale 

dobre, to  bezkształtne ciasteczka złożone tylko 

z 3-4 składników. Niektórzy uważają, że zostały 

wymyślone przez mieszkańców Piemontu, 

by mogli używać swojego lokalnego skarbu, 

jakim są orzechy laskowe, licznie w tym 

regionie uprawiane. Inni twierdzą, 

że ich rejonem pochodzenia jest Emilia 

i miejscowość Prato, gdzie znane są jako 

bruttiboni albo Mandorlati di San Clemente. 

Ciasteczka z  tego regionu składają się 

bowiem głównie z  migdałów lub migdałów 

z orzechami laskowymi. Jeszcze inna wersja mó-

wi, że  oryginalne ciasteczka brutti ma  buoni po-

chodzą z Gavirate w prowincji Varese i powstały 

w 1878 r. w cukierni Constantino Venianiego.

receptura

Cavallucci z Marche
Składniki 
290 g mąki
6 g proszku do pieczenia
90 g białego wina
60 g cukru
75 g oliwy
2 g startej skórki cytryny
Alchermes

Sposób przygotowania 
Gotowe ciasto rozwałkowuje się na gru-
bość kilku milimetrów i tnie na kwadraty 
10 x 7 cm lub wycina koła o tej średnicy. 
Na każdej z porcji ciasta układa się 
przygotowany farsz, zwija i formuje 
w podkówkę na wierzchu, robiąc po-
przeczne nacięcia. Piecze się w piecu 
w temperaturze 180°C przez 15-20 min. 
Po upieczeniu należy je ostudzić i posma-
rować wierzch Alchermesem i posypać 
cukrem. By wykonać farsz, należy 
namoczyć 55 g suszonych fi g i 30 g ro-
dzynek, a następnie odcedzić je i drobno 
pokroić. Dodaje się do nich: posiekane 
orzechy włoskie (55 g) i 60 g migdałów, 
170 g moszczu z winogron, 55 g cu-
kru, 2 g startej skórki z pomarańczy, 
20 g kawy espresso i 30 g bułki tartej. 
Całość należy wymieszać dokładnie 
i odstawić. Najlepiej przygotowywać 
farsz dzień wcześniej. Do farszu dodaje 
się niekiedy gorzkie kakao, wino marsala, 
białe wino, a skórkę z pomarańczy można 
częściowo zastąpić skórką z cytryny lub 
innych cytrusów. 

Brutti ma buoni
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Piemoncka receptura

W podstawowej piemonckiej recepturze znajdują 

się tylko: prażone orzechy laskowe (600 g), cukier 

(100 g) i białka jajek (50 g). Białka ubija się z cukrem 

na  sztywno. Do  ubitej piany dodaje się prażone, 

grubo posiekane orzechy. W miedzianym garnku 

gotuje się całość na małym ogniu, ciągle miesza-

jąc, aż do momentu, gdy masa będzie oddzielać się 

od brzegów i zmieni kolor z bladożółtego na orze-

chowy. Masę wykłada się na blachę pokrytą papie-

rem do pieczenia, układając nieregularne porcje. 

Ciasteczka piecze się w temperaturze 160°C przez 

receptura

Ricciarelli ze Sieny
Składniki 
600 g migdałów bez skórek
450 g cukru
40 g posiekanej, 
kandyzowanej skórki pomarańczy
1 laska wanilii
5 łyżek wody
30 g mąki
30 g cukru pudru
szczypta wodorowęglanu

Sposób przygotowania
600 g migdałów bez skórek suszy 
się w niezbyt gorącym piecu, sieka 
bardzo drobno i miesza z 450 g cukru, 
40 g posiekanej, kandyzowanej skórki 
pomarańczy i laską wanilii. 80 g cukru 
rozpuszcza się na małym ogniu w 5 łyż-
kach wody i tak powstały syrop dodaje 
się do migdałów. Następnie dodaje się 
30 g mąki oraz 30 g cukru pudru i miesza 
aż do otrzymania miękkiej masy. Ciasto 
pozostawia się pod przykryciem do od-
poczynku. Na koniec dodaje się: białko, 
60 g cukru pudru, szczyptę wodorowę-
glanu i 30 g mąki. Ciasto trzeba ułożyć 
na blacie roboczym posypanym cukrem 
pudrem, uformować w walec, spłaszczyć 
go tak, by miał przekrój romboidalny 
i pokroić w poprzek na małe romby. Cia-
steczka po upieczeniu powinny pozostać 
jasne i miękkie. Gotowe obsypuje się 
cukrem pudrem.

Receptury mistrzów
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Ricciarelli ze Sieny
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około 10  minut. Ciasteczka powinny 

się wysuszyć, ale pozostać miękkie 

w środku.

Receptura Fulvio Scolariego 

i Teresio Busnelliego

Fulvio Scolari i  Teresio Busnelli po-

dają inne proporcje: 1 kg prażonych, 

posiekanych orzechów laskowych 

na  1  kg  cukru i  400 g  białek. Podają 

też wersję z  migdałami i  pestkami 

moreli. Na  1  kg  posiekanych białych 

migdałów dodają: 100 g posiekanych 

pestek moreli, 650 g cukru, 360 g bia-

łek, 200 g cukru pudru i 100 g skrobi. 

Lorenzo Vinci podaje z kolei recepturę 

z migdałami i orzechami laskowymi: 

120 g orzechów, 100 g migdałów, 130 g 

cukru pudru i 80 g białek. Dodaje też 

torebkę cukru wanilinowego. Scolari 

i Busnelli przedstawiają również re-

cepturę na ciasteczka bez gotowania, 

tylko z  samym pieczeniem. Wymie-

szane orzechy z  ubitym białkiem 

i cukrem porcjuje się na blasze i pie-

cze wtedy przez około godzinę. Brutti 

ma buoni można przyrządzić z każdego 

rodzaju orzechów czy migdałów, cho-

ciaż te klasyczne są tylko z orzechów 

laskowych, migdałów lub mieszanki 

tych dwóch.

Ricciarelli ze Sieny
Ricciarelli to ciasteczka dawniej nazy-

wane marcepankami sieneńskimi. Po-

dobne są do marcepanków i zarówno 

od  nich, jak i  chlebków marcepano-

wych się wywodzą. Różnią się dodat-

kiem kandyzowanej skórki pomarań-

czy. Dokładne pochodzenie ricciarelli 

nie jest znane, pierwszy raz nazwa tych 

ciasteczek pojawiła się w XIX w., pomi-

mo że wcześniej znane były podobne 

produkty. Nazwa miałaby nawiązywać 

do zakrzywionego kształtu ciasteczek 

– arricciato znaczy tyle co  zakrzywio-

ny. W całym regionie Toskanii można 

spotkać przeróżne odmiany tych cia-

steczek o tradycyjnych lub fantazyjnych 

kształtach.

Jak przygotować klasyczne ricciarelli?

Klasyczne ricciarelli ze Sieny mają certy-

fi kat IGP (Chronione Oznaczenie Geo-

grafi czne). Oryginalne ciasteczka mają 

kształt rombu i miękki jasny lub lekko 

złotawy środek. Wykonane są z: mig-

dałów, cukru, białek, najpierw są pie-

czone, a potem posypywane cukrem 

pudrem. Ciasto powinno się składać 

od 30% do 50% ze słodkich migdałów 

i od 33% do 57% z cukru, białka i cukru 

pudru. Składnikami dodatkowymi mo-

gą być gorzkie migdały, którymi moż-

na zastąpić część słodkich migdałów. 

Dopuszczone są użycie proszku do pie-

czenia i zastąpienie cukru glukozą lub 

syropem z cukru inwertowanego. Do-

daje się też: miód, wanilię, soki z cytru-

sów, posiekaną drobno kandyzowaną 

skórkę z pomarańczy, czasem wafelki 

w kształcie hostii ze skrobi. Ciasteczka 

piecze się przez 15-20 minut w tempe-

raturze 200°C.

Receptura Luca Montersino

Luca Montersino przygotowuje ric-

ciarelli z 410 g słodkich i 65 g gorzkich 

migdałów, posiekanych drobno w mik-

serze i  wymieszanych z  410 g  cukru. 

Dodaje: 4 g wodorowęglanu amonia-

ku, 110 g białek i wyrabia aż do otrzy-

mania ciasta o  zwartej konsystencji. 

Po  ukształtowaniu poszczególnych 

ciasteczek obtacza je w cukrze pudrze 

i układa na blasze pokrytej papierem. 

Pozostawia do wysuszenia na całą noc 

i  piecze w  temperaturze 180°C  przez 

8-10 minut.

Ricciarelli według Leonardo Di Carla

Leonardo Di Carlo używa: 950 g mig-

dałów, 50 pestek moreli, 2 g laski wa-

nilii, 3 g drobnej soli, 300 g cukru, 150 g 

kostki kandyzowanej pomarańczy, 

2 g wodorowęglanu amonu, 200 g wo-

dy, 55 g cukru inwertowanego i 630 g 

cukru. Do gotującej się wody wrzuca 

migdały, wyłącza ogień i pozostawia 

je w wodzie na 30 minut. Następnie 

odcedza i pozostawia w temperatu-

rze pokojowej na całą noc. Następne-

go dnia mieli je wraz z 300 g cukru, 

pomarańczą, solą i wanilią. Z wody, 

cukru inwertowanego i  630 g  cukru 

przyrządza syrop o  temperaturze 

116°C. Wlewa go do zmielonych mig-

dałów. Pozostawia na 2-3 dni lub cho-

ciaż na jedną noc. W planetarce łączy 

syrop z 200 g białek, dodaje wodoro-

węglan amonu. Gotowe ciasto obta-

cza w cukrze pudrze i formuje małe 

wałeczki. Każdy z nich tnie na romby, 

które układa na blachach i obsypuje 
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ponownie cukrem pudrem. Pozostawia na kolej-

ną noc i piecze przez 8-10 minut w temperaturze 

180-190°C. 

Sposób na ciasteczka Scolariego i Busnelliego

Scolari i Busnelli, podobnie jak Luca Montersino, 

dodają słodkie i gorzkie migdały. Na 1 kg słodkich 

migdałów używają 35 g migdałów gorzkich. Poza 

tym w recepturze używają: 1150 g cukru, 50 g gluko-

zy, 165 g kandyzowanej skórki pomarańczy, wanilii, 

350 g białka, węglanu amonu i 3 g cukru pudru. 

Źródła: Luca Montersino „La mia dolce vita. Le mie ri-

cette di cuore e di pasticceria regionale” – Food Editore; 

„Dolci” – calbriagreca.it; Lorenzo Vinci „Brutti ma buo-

ni: la „bellezza” del gusto” – www.lorenzovinci.it; Ful-

vio Scolari e Teresio Busnelli „Manuale della Pasticceria 

Italiana” – Chiriotti Editori; „Ricciarelli dal tacuinum de’ 

dolci” – www.taccuinistorici.it; „Storia e ingredienti degli 

autentici Ricciarelli IGP” – www.italyze.me; Leonardo 

Di Carlo „Tradizione in Evoluzione. Atre e scienza in Pa-

sticceria” – Chiriotti Editori. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki. 

Tekst: JULIA HOTLIŃSKA, koneserka włoskich smaków

receptura

Kalabryjskie petrali
Składniki
225 g mąki
25 g mąki kukurydzianej
65 g masła
10 g smalcu
2 g proszku do pieczenia
70 g żółtek
75 g drobnego cukru
0,5 g laski wanilii Bourbon
1 g startej skórki cytryny

Sposób przygotowania
Przygotowane z tych składników cia-
sto formuje się w bochenek i wstawia 
do lodówki na około godzinę. W garnku 
gotuje się pokrojone w kostkę suszone 
fi gi (145 g) i rodzynki sułtańskie (75 g). 
Dodaje się do nich: 1 g startej skórki 
cytryny, 0,5 g startej skórki mandarynki, 
60 g cukru, 15 g kawy espresso, 70 g po-
krojonych drobno orzechów włoskich, 
100 g surowych, drobno pokrojonych 
migdałów, 10 g gorzkiej czekolady, 
10 g kandyzowanego cedru, 0,5 g goździ-
ków i 0,5 g sproszkowanego cynamonu. 
Dolewa się 40 g vin cott o, miesza i formu-
je miękką masę. Pozostawia się do wy-
studzenia. Ciasto wyjmuje się z lodówki, 
rozwałkowuje, wycina 10-12-centymetro-
we kółka i układa na nich porcje farszu. 
Następnie formuje się poszczególne pe-
trali jak pierogi. Piecze się w piecu przez 
ok. 25 min w temperaturze 200°C.
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Kalabryjskie petrali


