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ROGALE NA ŚW. MARCINA 

Ciasto: 

 1 szklanka ciepłego mleka  

 30g drożdży świeżych 

 3 łyżki cukru 

 3 żółtka (2 białka odłożyć do farszu makowego) 

 pół łyżeczki ekstraktu z wanilii domowej roboty 

 570g mąki pszennej (3,5 szklanki) 

 szczypta soli 

 3 łyżki masła rozpuszczonego w garnuszku 

 200g masła do przełożenia ciasta (82% tłuszczu) 

Nadzienie makowe: 

 350g suchego, białego maku 

 100g orzechów włoskich 

 100g nieobranych migdałów 

 200g suszonych fig 

 4 podłużne biszkopty 

 5 łyżek kandyzowanej skórki pomarańczowej 

 100g marcepanu 

 3/4 szklanki cukru pudru 

 3 łyżki kwaśnej śmietany 

 2 odłożone wcześniej białka jaj 

 szczypta soli 

Na wierzch: 

 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka 

 do posmarowania rogali przed pieczeniem 

 1 szklanka cukru pudru + mleko 

 opcjonalnie: posiekane orzechy lub migdały 

 do posypania, u mnie: posiekane orzechy włoskie, migdały i skórka pomarańczowa 

 

Ciasto najlepiej zacząć przygotowywać dzień wcześniej. 

Nadzienie: 

Zagotować cały dzbanek wody, w trzech osobnych miseczkach umieścić figi, migdały i orzechy włoskie i zalać je 

zagotowaną wodą. Mak wsypać do dużej miski i również zalać wrzątkiem, odstawić. 

Ciasto: 

Wyjąć 200g masła z lodówki, odwinąć z papierka i pokroić w kawałeczki, odłożyć. 

W misce wymieszać 1 łyżkę cukru z 1/2 szklanki mleka i pokruszonymi drożdżami, odstawić na 15 minut, aż się spienią. 

Z żółtek i pozostałych 2 łyżek cukru ukręcić puszysty kogel-mogel. Kiedy drożdże się spienią, przesiać do dużej miski 

mąkę z solą, wlać rozczyn drożdżowy, dodać kogel-mogel i ekstrakt z wanilii, zacząć zagniatać i w trakcie dodać 

rozpuszczone masło. Zagnieść gładkie, elastyczne i miękkie ciasto, włożyć je do miski, zakryć folią i wstawić do lodówki 

na 1 godzinę. 

Nadzienie: 

W trakcie, kiedy ciasto się schładza przygotować farsz. Odcedzić bakalie i mak na sicie, wymieszać w dużej misce i 

przepuścić 3 razy przez maszynkę do mielenia mięsa z założonym sitkiem o średnich oczkach, do mielenia dodać również 
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marcepan, skórkę pomarańczową i podłużne biszkopty, wygarnąć resztę składników z części maszynki i umieścić je  

w misce ze zmielonymi składnikami. Do składników w misce dodać kwaśną śmietanę i cukier puder, dokładnie 

wymieszać. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę i dodać do masy makowej, dokładnie wymieszać całość, 

przykryć miskę z nadzieniem folią i wstawić do lodówki. 

Ciasto: 

Po tym czasie ciasto wyjąć z lodówki i rozwałkować na prostokąt tak, by krótsze boki były na górze i dole (ok. 25x45cm), 

na rozwałkowane ciasto położyć kawałki ciasta, rozsmarować je, zostawiając kawałek wolnego miejsca od każdego 

brzegu, złożyć ciasto na 3 – jeden bok założyć na drugi (można zakleić boki ciasta, żeby masło nie wychodziło podczas 

wałkowania), obrócić ciasto o 90 stopni i rozwałkować na prostokąt, złożyć znów na 3, owinąć w folię i włożyć do lodówki 

na 1 godzinę. 

Po godzinie znów wyjąć z lodówki, rozwałkować na prostokąt, złożyć na trzy i owinąć w folię, schować do lodówki na  

1 godzinę. Czynność powtórzyć potem jeszcze 2 razy. Kiedy zakończymy już ostatni proces wałkowania, złożyć ciasto na 

3 i włożyć je do lodówki na 5 godzin lub najlepiej całą noc. 

Następnego dnia, 20 minut przed przygotowywaniem rogali wyjąć ciasto i farsz z lodówki. 

Ciasto możemy rozwałkować na dwa sposoby. Pierwszy to: rozwałkować ciasto na prostokąt o wymiarach 64x40cm 

i przeciąć na pół wzdłuż dłuższego boku, podzielić każdy prostokąt na 8 trójkątów. 

Drugi sposób: podzielić ciasto na dwie części i każdą z nich rozwałkować na koło o średnicy 40 centymetrów i pokroić 

każde koło na 8 trójkątów. 

Na każdy trójkąt nakładać masę – tak z 0,5 – centymetrową warstwę, zostawiając około 1,5 centymetra wolnego miejsca 

od czubka każdego trójkąta. 

Każdy trójkąt zawijać, poczynając od podstawy – w momencie założenia pierwszej warstwy na masę przeciąć nożykiem 

ciasto, lekko rozchylić na boki i zwinąć, tworząc rogale. Rogale układać obok siebie na papierze do pieczenia – na jedną 

blachę wchodzi 6 rogali, powinny leżeć w równych i dość sporych odstępach od siebie. Przykryć rogale folią spożywczą, 

tak by leżała luźno, by rogale mogły rosnąć, ale zakrywać musi każdy bok. 

Zostawić rogale na 1,5 godziny, by wyrosły. Kiedy rogale wyrosną, roztrzepać dokładnie jajko z mlekiem, nastawić 

piekarnik na 180C. 

Cukier puder wymieszać z mlekiem, tworząc gęsty, zawiesisty lukier, przykryć go folią, by nie wysechł. 

Odsłonić z folii pierwszą partię rogali i posmarować je jajkiem z mlekiem i wstawić do nagrzanego piekarnika, piec około 

20 minut, wyjąc z piekarnika i przełożyć na kratkę, by ostygły, gorące rogale polukrować i obsypać orzechami Upiec i 

polukrować resztę rogali. Rogale, kiedy jeszcze lukier nie zastygł można posypać posiekanymi orzechami. 

 


