
Przepis na 

Ciszkowe 
Couque 

  
Składniki: 

2/3 mąki pszennej 



1/3 miodu  

imbir 

goździki 

cynamon 

Czas pieczenia: 15 minut  

Temperatura: w przepisach 300 C, ja piekłam w 220-230 C 

Przygotowanie: 

  

 Naszą wyprawę do świata Ciszek rozpoczynamy od zwiedzenia Dinant, warto 
zajrzeć do książki  
i przypomnieć sobie fragmenty o tym, jak wygląda to piękne belgijskie miasteczko.  



  Dinant to miejscowość położona nad piękną rzeką Mozą. Niektórzy twierdzą, że 
nazwa ta oznacza jadalnię, zwłaszcza w tłumaczeniu z języka francuskiego. Od wielu lat 
większość kojarzy ją jednak z Adolfem Saxem – najwybitniejszym mieszkańcem miasta. Był 
twórcą saksofonu. Mnie natomiast Dinant przywodzi na myśl cudowne ciastka – couque. Są 
bardzo twarde, ale też bardzo pyszne. Dziadkowie głównych bohaterów powiadali, że aby 
zjeść ciasteczka w całości, trzeba najpierw połamać je na malutkie kawałki, po czym 
trzymać cierpliwie w buzi, aż się rozpuszczą, a wtedy będzie można rozkoszować się 
najcudowniejszym smakiem. Podobno couque robi się z miodu i mąki pszennej, a piecze w 
bardzo wysokiej temperaturze. Urocze Dinant niestety nie jest zbudowane z tych ciastek – 
wielka szkoda! Mimo to wygląda wspaniale. 

Dotarłam do wielu przepisów, nawet pomagali mi przy tym rodowici mieszkańcy 
Dinant, którzy zabrali książkę nad Mozę. Pewne jest jedno, musi być mąka pszenna i miód, 
reszta jest tak naprawdę zależna od nas. Niektórzy dodają aromatyczne zioła i przyprawy. 
Również skorzystałam z takich pomysłów i w swoim dodałam goździki i imbir, całość można 
posypać jeszcze cynamonem tak jak robiła to Emilie, która pachniała nim zawsze.  

Couque piecze się w bardzo wysokiej temperaturze, niektórzy podają 300 C, ale 
oczywiście wszystko musi być zgodne z naszym piecem. Moje piekłam w 220 – 230, potem 
i tak stwardnieją… Czytałam, że podawano je dzieciom, kiedy ząbkowały, były takimi 
małymi gryzakami. 😊  

Zapraszam zatem do kuchni, Rodzina Papillon już na nas czeka! Chodźcie!  

  

1. Na początku najlepiej przygotować sobie wszystkie składniki. Pierwszym etapem 
będzie połączenie produktów. Zaczynamy od przygotowania goździków: użyjcie 
moździerza by uzyskać z nich proszek, następnie posiekajcie albo zetrzyjcie na 
tareczce imbir. Ależ pięknie będzie pachniało w całej kuchni! Obiecuję! Możecie 
także dodać cynamon 😊 .  



  

2. Wreszcie wsypujemy mąkę. Jest jej więcej niż miodu, pamiętajcie!  

  

3. Miód. Wybór jak wiemy jest przeogromny. To od nas zależy jaki lubimy. W przepisach 
widziałam, że większość osób używała miodu wielokwiatowego. Ja nie mogłam się 
zdecydować, miałam do wyboru: malinowy, lipowy i akacjowy. Wybrałam lipę i 
pomimo tego, że nie był tak płynny jak akacjowy, ciasto udało się wyrobić bez 
najmniejszego problemu 😊 .  



  

  

4. Pora na najlepszą zabawę. Wycinanie CISZEK! Najważniejsze są nasze pomysły i 
ręce gotowe do pracy. Zatem do dzieła!  



  

5. Zaczynamy od przygotowania małego placuszka, na którym odbijamy fantazyjne 
wzory, świetna do tego celu może być także koronkowa serwetka, następnie kiedy 
uzyskamy oczekiwany efekt przystępujemy do wycięcia skrzydełek. Posłużymy się 
metalową foremką – serduszkiem, bo przecież Couque robi się z miłością.  

  

6. Kiedy serduszko jest gotowe przecinamy je na pół i składamy Ciszkę. Możemy 
dodać małą kuleczkę i czółki – z ciasta lub tak jak na ostatnim zdjęciu z goździków.  



  

  

Wreszcie Ciszki trafiły do pieca na 15 minut, pilnujcie tego czasu. Należy 
przygotować odpowiednio blaszkę – natłuścić, aby ciasteczka nie przykleiły się do niej.  

Efekt moich wypieków poznacie w weekend wielkanocny, już nie mogę się doczekać kiedy 
zabiorę Was na wspólny spacer z pierwowzorem Sophie. Kto wybierze się z nami?  

Pssst … Drodzy Czytelnicy i Drogie Czytelniczki bawcie się dobrze i bardzo proszę 
uważajcie, żeby się nie poparzyć. Koniecznie podzielcie się Waszymi dziełami. Czekamy z 

Wydawnictwem Dziwimisie na Wasze Ciszki!  

Madzia Subocz 


