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WSTĘP 

 

 

 

„Jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, czego nie lubisz, picie 

tego, czego nie chcesz i robienie tego, na co nie masz ochoty” pisał M. Twain,  

ale rodzice i uczniowie naszej szkoły mają odmienne zdanie – może być zdrowo  

i smacznie.  

Zapraszamy do lektury naszych przepisów. 
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ROZDZIAŁ 1  

 

 

I ŚNIADANIE 

Bez tego posiłku będziesz jak kwiat bez wody, komputer bez prądu, uczeń bez dostępu 

do Internetu. 

 

 

Oto śniadania na każdy miesiąc: 
 

propozycja 4a: 

Zimowe śniadanie na ciepło  

 

składniki 

½ szklanki płatków owsianych 

6 suszonych śliwek 

garść płatków migdałowych 

szklanka gorącego mleka 

 

sposób przygotowania 

Płatki wsyp do miseczki, wlej gorące mleko. Pokrój śliwki na małe kawałki  i wraz z płatkami 

migdałowymi dodaj do reszty. Zamieszaj i gotowe!  

 

 

propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Ciepła słodka kanapka z kolorowymi warzywami 

 

składniki: 

pełnoziarniste pieczywo tostowe 

biały ser 

cynamon 

łyżeczka miodu 

zielony ogórek 

kilka pomidorków koktajlowych 

 

sposób przygotowania: 

gorące tosty smarujemy białym serem, posypujemy cynamonem i podlewamy łyżeczką miodu, 

obok na talerzu podajemy pomidorki i pokrojony ogórek 

 

 

 

propozycja Klaudii Kopczyk i Oli Józefów z 6a: 

Jogurt z płatkami owsianymi i owocami 
  

składniki: 

jogurt naturalny 

owoce  

płatki owsiane 
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sposób przygotowania: 

Do naczynia wlewamy jogurt a na to sypiemy płatki owsiane i tak na przemian aż zapełnimy całe 

naczynie. Na koniec układamy owoce. 

  

  

 

  

  

propozycja Magdy Jędryczki z 5a, która wyszperała przepis na stronie zdrowienatalerzu.pl 

Pieczona owsianka z ananasem 

 

składniki: 

1,5 szklanki płatków owsianych 

0,5 szklanki nerkowców 

1 szklanka mleka 

1,5 szklanki wody 

1 ananas 

3-4 łyżki miodu  

1/3 łyżeczki kardamonu  

1/3 łyżeczki soli 

1/2 sody oczyszczonej  

1/4 łyżeczki wanilii  

1 łyżeczka siemienia lnianego 

1/3 szklanki rodzynek  

 

sposób przygotowania: 

Mleko, nerkowce, miód oraz wodę miksujemy na jednolitą masę, po zmiksowaniu dodajemy 

kardamon oraz wanilię i miksujemy ponownie. Mieszamy z płatkami owsianymi i resztą 

składników. Ananas obieramy i kroimy w kostki, część wkładamy na spód blaszki, przykrywamy 

wymieszanymi płatkami i posypujemy resztą pokrojonych ananasów. Pieczemy w piekarniku ok. 

45 min w temperaturze 180°C. 
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propozycja Tymka Stali z klasy 2c 

Jajecznica i pełnoziarniste, ciemne pieczywo + herbata owocowa 

 

składniki: 

2 garści szpinaku baby, 

2 jajka, 

100 g sera feta (w kostkach), 

1 łyżeczka oleju. 

2 kromki pełnoziarnistego, ciemnego pieczywa 

 

sposób przygotowania 

Rozgrzej tłuszcz na patelni, wrzuć szpinak i podgrzewaj, mieszając od czasu do czasu, aż zmięknie. 

Wbij jajka, dopraw solą i zamieszaj. Dodaj pokruszone kostki sera, raz jeszcze zamieszaj i gotowe. 

 

 
 

 

Propozycja 6c: 

jajko sadzone, świeże pieczywo, jabłko, herbata 

 

składniki: 

1jajko 

Pieczywo 

Jabłko  

Pomidory koktajlowe  

Masło 

herbata 

 

sposób przygotowania: 

Na patelni z nieprzywierającym dnem rozpuszczam masło. Kiedy masło się stopi ostrożnie wbijam 

jajka, uważając, żeby nie wpadły żadne skorupki. Zmniejszam ogień i smażę do czasu, aż białka 

jajek będą ścięte, a żółtka zaczną gęstnieć. Zajmuje to około 3-4 minut. Przechylam patelnię z 

jajkami i nabieram łyżką masło ze smażenia. Polewam nim jajka i zostawiam jeszcze na 15 

sekund.Za pomocą kuchennej szpatułki lub drewnianej łopatki wyjmuje jajka na talerz i podaję. 

Następnie pieczywo i jajko oraz pomidory kładziemy na talerz i gotowe!  
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Propozycja Laury Głuszak z 4d 

Śniadaniowa muffina z koktajlem owocowym 

 

Koktajl owocowy 

Składniki: 

garść borówek amerykańskich, garść malin , dwie duże truskawki 

mleczko kokosowe 150ml 

syrop z agawy dla smaku  

liście świeżej melisy do przybrania 

Przygotowanie: 

Do miski wrzucamy garść borówek amerykańskich, garść malin  i dwie duże truskawki. 

Wszystko dokładnie miksujemy blenderem. W trakcie miksowania dodajemy stopniowo mleczko 

kokosowego oraz syrop z agawy do smaku. Po dokładnym zmiksowaniu przelewamy do szklanki  

i dekorujemy listkami świeżej melisy. 

 

Śniadaniowa muffina 

składniki: 

1 pełnoziarnista bułka  

2 plastry chudego bekonu bez skóry 

1 średnie jajko, 1duży pomidor, 2 średnie pieczarki 

1 pęczek świeżego szczypiorku posiekanego do przybrania, garść rukoli 

sól i pieprz 

sposób przygotowania: 

Rozciąć bułkę na pół i grillować połówki po wewnętrznej stronie 2 minuty na patelni do grillowania 

lub w piekarniku. Odłożyć w ciepłe miejsce. 

Następnie grillować bekon 2-3 minuty z obu stron. Osączyć na papierowym ręczniku i odłożyć  

w ciepłe miejsce.  

Na dużej patelni umieścić 1 obręcz do smażenia jajek, następnie wlać wodę tak, aby przykryła dno, 

zagotować, zmniejszyć ogień i wbić 1 jajko. Gotować na parze 5-6 minut. 

Na patelni do grillowania położyć plaster grubo pokrojonego pomidora, opiekać 2-3 minuty,  

aż lekko zmięknie. Grubo pokrojone pieczarki opiekać na patelni do grilla 4-5 minut.  

Na dolną część bułki układać kolejno plaster pomidora, pieczarki, rukolę, plastry bekonu.  

Na wierzchu  położyć jajko, posolić, doprawić pieprzem udekorować szczypiorkiem i przykryć 

górną połówką bułki.  
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Propozycja Filipa Szkoły z 4d 

Sadzone na kanapce 

 
Potrawa niesamowicie szybka, smaczna i jednocześnie mająca w sobie bardzo wartościowe białko, 

którego zawsze brakuje. 

 

składniki: 

1 bułka razowa/żytnia lub 2 kromki chleba pełnoziarnistego 

1-2 jajka 

pół awokado 

szczypior i koperek 

opcjonalnie łosoś sałatkowy 

 

sposób przygotowania: 

Na patelnię lekko posmarowaną masłem klarowanym lub patelnię teflonową bez tłuszczu wbijamy 

dwa jajka. Solimy i pieprzymy. W międzyczasie robimy pastę z awokado – rozgniatamy awokado 

widelcem, dodajemy trochę soku z cytryny, pieprzu i soli. Smarujemy pastą kanapki. Gdy jajka 

zrobią się sadzone, łopatką ostrożnie przekładamy je na kanapki, dekorujemy posiekanym 

szczypiorkiem, koperkiem i łososiem. Najlepiej smakuje, kiedy żółtko jest w formie płynnej. 

 

 

Propozycja Martyny Binek z 6a 

Rarytas z komosy 

 

składniki: 

1/4 szklanki komosy ryżowej 

1/2 szklanki wody 

1/2 szklanki mętnego soku jabłkowego  

garść posiekanych bakalii lub rodzynek, żurawina, suszona śliwka, pestki dyni i dowolny rodzaj 

orzechów  

1/2 jabłka  

cynamon   

sposób przygotowania: 

Komosę ryżową przepłukujemy pod kranem, a następnie zalewamy 1/2 szklanki wody i wstawiamy 

na mały gaz. Przykrywamy. W czasie kiedy komosa ryżowa się gotuje, możemy posiekać dowolne 

bakalie i pokroić na kawałki jabłko. Po ok. 10 minutach kiedy komosa wchłonie wodę, dolewamy 

do niej sok jabłkowy, dorzucamy cynamon, bakalie i kawałki jabłka. Mieszamy i podgrzewamy  

jeszcze przez ok. 5 minut aż jabłka lekko zmiękną, a komosa wchłonie sok. Zjadamy ze smakiem! 
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Propozycja pani Izabeli Grabowskiej 

Rozgrzewająca kasza jaglana z jabłkami, rodzynkami i cynamonem na mrozy 

 

składniki: 

0,5 szkl. kaszy jaglanej 

Garść rodzynek 

Jedno jabłko (można więcej) 

Cynamon 

Imbir – ok. 1 cm startego lub 0,5 łyżeczki mielonego 

 

sposób przygotowania: 

Kaszę jaglaną podprażyć w suchym garnku a następnie zalać 1 szklanką wody i odrobinę posolić. 

Gotować kilkanaście minut do wchłonięcia płynu. Rodzynki zalać na kilka chwil wrzątkiem, żeby 

zmiękły. Jabłko pokroić na kawałki. Do ugotowanej kaszy dodać odsączone rodzynki, imbir  

i jabłko. Całość wymieszać, można też chwilę podgotować, żeby jabłko zmiękło. Przełożyć na 

talerzyk. Gotową potrawę posypać cynamonem. 

 

 

Propozycja Marcela Bułata z IIA 

Kanapki z białym serkiem, szczypiorkiem i rzodkiewką 

 

Składniki: 

Pieczywo pełnoziarniste 

Biały ser 

Kilka rzodkiewek 

Kilka gałązek szczypiorku 

 

Sposób przygotowania: 

Pieczywo posmarować serkiem, posypać posiekanym szczypiorkiem, ułożyć rzodkiewki pokrojone 

w plasterki. Smacznego! 
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Propozycja pani Małgorzaty Gardner 

Owsianka bananowa z miodem i orzechami włoskimi 

 

składniki: 

kilka łyżek płatków owsianych (lub innych ulubionych) 

dojrzały banan 

garść orzechów włoskich łuskanych 

odrobina miodu 

 

sposób przygotowania: 

Płatki zalać wrzątkiem i odczekać do napęcznienia, banana rozgnieść widelcem, orzechy posiekać. 

Do płatków wrzucić banan i orzechy, ewentualnie dosłodzić miodem. Smacznego! 
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ROZDZIAŁ 2 
 

 

II ŚNIADANIE 

Pielęgnuj wspomnienia o porannym posiłku, sięgnij po drugie śniadanie!  

 

Oto drugie śniadania na każdy dzień tygodnia (i jedno na zapas) 
 

Propozycja klasy 4a 

Pożywne ruloniki do śniadaniówki 

 

składniki: 

1 tortilla 

łyżka twarogu 

2 plastry szynki 

2 liście sałaty 

1 plaster żółtego sera 

  

sposób przygotowania: 

Pełnoziarnisty placek posmaruj dobrej jakości twarożkiem. Po jednej jego stronie ułóż 2 plastry 

wędliny, 2 liście sałaty, plaster żółtego sera. Uważaj, żeby nadzienia nie było zbyt dużo, wtedy 

tortilla się nie rozpadnie. Zostaw brzeg placka posmarowany twarożkiem – posłuży jako „klej” do 

połączenia przekąski. Zwiń wszystko w rulon. Podziel na 2-3 mniejsze kawałki. 

 

 

Propozycja klasy 6c 

Placuszki z syropem klonowym 

 

składniki:      

2 szklanki mąki pszennej, przesianej (lub innej, najlepiej, żeby połowa była z mąki razowej) 

2 jajka 

1,5 szklanki mleka 

75 g roztopionego masła 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

3 czubate łyżki cukru 

szczypta soli 

syrop klonowy lub miód 

 

sposób przygotowania: 

Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, cukrem i solą. Jajka roztrzepać, połączyć z mlekiem  

i masłem. Do mokrych składników wsypać mąkę przesianą wymieszaną z resztą składników, 

wymieszać rózgą kuchenną do połączenia. Smażyć na suchej nieprzywierającej patelni, z obu stron, 

na lekko złoty kolor. Podawać z syropem klonowym, miodem, świeżymi owocami lub wedle 

upodobania. W śniadaniówce będą idealne z ulubionymi owocami. 
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Propozycja Tymka Stali z klasy 2c i Mikołaja Stali z klasy 4d 

Ciastka owsiane z czereśniami 

 

Składniki: 

1 łyżka miodu 

2 łyżki oleju kokosowego 

2 łyżki masła orzechowego 

280 g płatków owsianych 

3 łyżki siemienia lnianego 

1 łyżka pestek dyni 

2 łyżki posiekanych daktyli 

Czereśnie 

 

Sposób przygotowania: 

Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Na patelni rozgrzej olej, masło, miód i wymieszaj je ze sobą. Dorzuć 

resztę składników, rozmieszaj i przelej do formy 20 x 20 cm. Wyrównaj łopatką i piecz 10-15 

minut. Wystudź i pokrój w kwadraty.  

A czereśnie wkładamy oczywiście do śniadaniówki razem ciastkami! 
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Propozycja Zuzi Biszczanik z 6a 

Muffinki marchewkowe 

 

Składniki: 

Ciasto 
3-4 średniej wielkości marchewki 

250 g mąki razowej 

125 g masła 

125 g cukru trzcinowego, lub mniej – zależy od słodyczy marchewek 

3 jajka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

1/2 łyżeczki soli 

1 łyżeczka cynamonu 

1/2 łyżeczki mielonego imbiru 

szczypta gałki muszkatołowej 

szczypta kardamonu 

Lukier 
150 g cukru pudru 

2-3 łyżki wody przegotowanej 

 

Sposób przygotowania: 

W misce wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i wszystkie przyprawy. 

Marchew obierz i zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Masło rozpuść w garnku. Jajka roztrzep 

widelcem i wymieszaj z przestudzonym masłem i startą marchewką. Do sypkich składników dodaj 

masę marchewkową i wymieszaj łyżką. Blachę do muffinek wyłóż papilotkami, do każdej papilotki 

nałóż ciasto do około 3/4 jej wysokości. Piecz w temperaturze 180 stopni przez około 20-25 minut. 

Pod koniec pieczenia dla pewności sprawdź ciasto przy pomocy patyczka, jeśli jest na nim 

przyklejone ciasto, trzeba jeszcze trochę podpiec muffiny. Muffiny wyjmij z pieca pozostaw  

do przestudzenia. W tym czasie przygotuj polewę – cukier puder utrzyj z odrobiną przegotowanej 

wody na gładki lukier. Wystudzone muffiny posmaruj lukrem. Możesz podawać udekorowane 

startą marchewką. Takie muffinki to świetny pomysł na po treningu. 
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Propozycja Pawła Kulaka z 4d 

chleb bananowy: 

 

składniki: 

3 lub 4 dojrzałe banany, rozgniecione 

75 g masła, roztopionego 

1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków (lub mniej, chlebek jest dość słodki) 

1 jajko 

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

szczypta soli 

1,5 szklanki mąki pszennej (w tym 0,5 szklanki mąki pełnoziarnistej) 

 

sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę i sodę oczyszczoną wymieszać, 

przesiać i odłożyć. 

W przepisie tym nie trzeba używać miksera. W dużym naczyniu wymieszać roztopione masło  

z rozgniecionymi bananami. Wmieszać cukier, lekko roztrzepane jajko, wanilię. Na końcu dodać 

mąkę wymieszaną z sodą i szczyptą soli. Wymieszać widelcem lub rózgą kuchenną, tylko  

do połączenia. 

Ciasto przełożyć do keksówki o wymiarach 10 x 20 cm wysmarowanej masłem i oprószonej mąką 

pszenną, lub wyłożoną papierem do pieczenia. Piec przez 60 minut w piekarniku nagrzanym  

do 170°C, lub krócej, do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, przestudzić w formie. Pokroić na kromki. 

Do chlebka świetnie pasują marchewki lub jabłko – na pewno zmieszczą się w śniadaniówce. 
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Propozycja Klaudii Kopczyk i Oli Józefów z 6a 

Warzywne babeczki 

 

składniki: 

3 jajka 

warzywa np. groszek, marchewka, papryka 

sól do smaku 

  

sposób przygotowania: 

Ubijamy jajka. Do foremek na babeczki wkładamy wybrane warzywa i zalewamy ubitymi 

wcześniej jajkami. 

Foremki wkładamy do piekarnika na 10-15 min i nastawiamy na 180*C. 
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Propozycja Niny Tyśkiewicz i Zuzi Sokołowskiej z 5a 

Zapiekanka Niespodzianka w sam raz na niedzielę 

 

składniki: 

grahamka  

ser owczy  

łosoś dziki (wędzony lub upieczony wcześniej – np. pozostałość z obiadu poprzedniego dnia)  

jajka przepiórcze lub 1 jajko kurze 

kiełki np. rzodkiewki 

pomidorki koktajlowe 

pestki dyni 

sałata  

+ sok wyciskany z jabłek i marchewki 

 

sposób przygotowania: 

Bułkę przekroić na pół i wydrążyć z niej środek. Do środka wkładamy: liść sałaty, plasterek łososia, 

plasterek sera i jajko. Następnie do nagrzanego piekarnika wkładamy przygotowaną zapiekankę.  

Po upieczeniu posypujemy kiełkami i pestkami dyni, a na górę układamy pokrojone pomidorki. 

Smacznego! 

 

 

Propozycja pani Joanny Jakubowskiej-Mróz 

Nieoceniona kanapka z sałatą, szynką i rzodkiewką 

 

składniki: 

chleb pełnoziarnisty 

masło 

szynka – po plasterku na każdą kromkę 

sałata – po liściu na każdą kromkę 

kilka rzodkiewek 

 

sposób przygotowania: 

Chleb pokrój na kromki i posmaruj je cienko masłem. Na każdą kromkę układaj: sałatę (umytą!), 

szynkę i kilka plasterków rzodkiewki (umytej!). Rzodkiewki w śniadaniówce świetnie sprawdzą się 

w całości do podgryzania. Smacznego! 

 

 

I nie zapominamy o owocach w śniadaniówkach! 

Zachęcamy też do picia świeżo wyciskanych soków z owoców i warzyw. Taki wyciśnięty w domu 

sok również można zabrać do szkoły. 
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ROZDZIAŁ 3 
 

 

OBIAD 

Podobno, aby zeszczupleć trzeba zjeść samemu śniadanie, obiadem podzielić się  

z przyjacielem, a kolację oddać wrogowi. Ale... nie będziemy poddawać się reżimowi 

popularnych diet! Obiad to posiłek cementujący rodzinę, a przecież rodzina jest 

najważniejsza. 
 

 

 

Na początek: ZUPY!  A mamy ich sporo… 
 

 

 

 

 

Propozycja Zuzi Schab z 6a 

Rozgrzewający krem z dyni 

 

składniki: 

2 dynie piżmowe 

3 marchewki  

1 korzeń pietruszki 

kawałek imbiru 

100 ml mleczka kokosowego 

100 g płatków migdałów 

przyprawy: curry, chili pieprz cayenne, sól 

 

 

sposób przygotowania: 

Obieramy ze skóry dynię, wydrążamy pestki i kroimy ją w kostkę, obieramy też marchewki, 

pietruszkę. Wszystkie składniki wkładamy do garnka na gotującą się wodę, ścieramy na tarce 

kawałek imbiru, przyprawiamy przyprawami i gotujemy do momentu, aż wszystkie warzywa będą 

miękkie. Tak przygotowany wywar z warzywami odstawiamy z gotowania, dodajemy do niego 100 

ml mleczka kokosowego, doprawiamy jeszcze do smaku przyprawami i blendujemy mikserem. 

Na patelni prażymy płatki migdałów. Nalewamy zupę na talerz, posypujemy prażonymi migdałami 

i dekorujemy zieloną pietruszką. 
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Propozycja uczennic z 4a 

Pomidorowa inaczej 

 

składniki: 

1litr rosołu 

8 dużych pomidorów 

parę gałązek zielonej pietruszki 

ząbek czosnku 

łyżka oliwy 

pół cebuli 

sól i pieprz do smaku 

 

sposób przygotowania: 

Pomidory sparzyć we wrzątku. Ściągnąć skórkę. Pokroić w kostkę i zmielić blenderem. Wrzucić 

masę na rozgrzany tłuszcz, dodać pokrojoną w kostkę cebulę i czosnek i prażyć ok 4 minuty. 

Uzyskaną masę przelać do garnka z rosołem , zamieszać, wrzucić pokrojoną pietruszkę. 

 

 

Propozycja pani Marty Bąk, mamy Tomka Bąka z klasy 1c 

Zupa dyniowo-warzywna 

 

składniki: 

1 marchewka,  

1 pietruszka,  

1/4 selera,  

1 cebula,  

1/4 małej dyni,  

puszka mleczka kokosowego,  

czerwona papryka w proszku, czosnek, pieprz, kolendra, kminek, majeranek, ziele angielskie, 

tymianek, liść laurowy, kolendra, cynamon, gałka muszkatołowa, sos sojowy. 

 

sposób przygotowania: 

Cebulę kroimy na kawałki i podsmażamy razem z dynią. Do wrzącej wody wrzucamy przyprawy, 

następnie marchewkę, pietruszkę, seler oraz dynię z cebulą. Gotujemy do miękkości. W ostatniej 

fazie wlewamy sos sojowy, zagotowujemy i wlewamy mleczko kokosowe. Następnie zupę 

rozdrabniamy blenderem, aby powstał krem, solimy. 

 

 

Propozycja klasy 6c 

Klasyczna zupa pomidorowa  

 

składniki: 

porcja rosołowa lub żeberka, ewentualnie kostka rosołowa 

listek laurowy, ziele angielskie 

pieprz, sól 

3 marchewki 

1 cebulka 

pietruszka 

seler 

4 kopiaste łyżeczki koncentratu pomidorowego 

3 łyżki śmietany 

koperek 
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Sposób przygotowania: 

Porcję rosołową lub żeberka myjemy, wkładamy do garnka i zalewamy wodą, lekko solimy  

i gotujemy. Z powierzchni wody zbieramy szum, dorzucamy listek laurowy, 2-3 ziarenka ziela 

angielskiego, gotujemy. Cebulę kroimy i wkładamy do zupy, tak samo robimy z marchewką.  

Do garnka wrzucamy też obrane pietruszkę i seler, solimy. Można też do smaku dodać do zupy 

kostkę rosołową. Gdy zupa pomidorowa trochę się podgotuje i warzywa zmiękną, dodajemy 

koncentrat pomidorowy, energicznie mieszając. Gotujemy jeszcze chwilę na małym ogniu.  

Taką zupę można już przyprawić do smaku posiekaną pietruszką i koperkiem. Jeśli jednak lubimy 

pomidorową zabielaną, pod koniec gotowania odlewamy do osobnego naczynia chochlę zupy  

i dodajemy do niej 3 -4 łyżki śmietany, mieszając. Przelewamy mieszankę do garnka i znów 

mieszamy, by zupa się nie zważyła. 

 

I jeszcze jedna propozycja klasy 6c wyszperana ze strony: ugotuj.to 

Zupa krem z brokułów  

 

składniki:                                                    

2 kostki bulionu z kury 

1/2 kg brokułów 

2 średnie ziemniaki 

5 łyżek śmietany 

2 łyżki płatków migdałowych 

4 łyżki tartego ementalera 

1 pęczek szczypiorku 

  

sposób przygotowania:  

Brokuły dzielimy na różyczki, łodyżki kroimy w plasterki. Obieramy ziemniaki. Drobno siekamy 

szczypiorek. Kostki bulionowe rozpuszczamy w 1 litrze wrzącej wody, dorzucamy ziemniaki. Po 

10 minutach dodajemy brokuły. Gotujemy na małym ogniu 10-15 minut. Zupę miksujemy, 

podgrzewamy. Do śmietany dodajemy łyżkę zupy, mieszamy, wlewamy do zupy. Dodajemy sól, 

pieprz, migdały i ser. Mieszamy. Przelewamy do wazy, posypujemy szczypiorkiem. 

 

 

Propozycja wyszperana przez Natalię Pogorzelską z 4d 

Zupa cytrynowa      

 

Składniki:   

1 ½  litra bulionu z drobiu,  

50 g ryżu długo ziarnistego (2,5 łyżki),  

4 jajka,   

sok z 2 cytryn,  

sól, biały pieprz   

sposób przygotowania: 

Bulion z drobiu zagotować. Ryż umyć, odsączyć i wsypać do bulionu, a następnie gotować pod 

przykryciem 15-20 minut na małym ogniu. Jajka wbić do miseczki, lekko ubić na pianę, stopniowo 

dolewając sok cytrynowy. Odlać szklankę wrzącego bulionu, po trochę wlewać do masy jajecznej, 

stale mieszając. Garnek z bulionem zdjąć z ognia, a następnie ciągle mieszając, wlewać masę 

jajeczną. Zupę podgrzać, ale nie gotować, doprawić do smaku solą i pieprzem.   

Rada:    

Cytrynę należy kroić nierdzewnym nożem, gdyż w przeciwnym razie może stracić aż 75% 

witaminy  C.   
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Propozycja Asi Kokoszki i Oliwii Ślusarczyk z 6a 

Majowy krem szpinakowy  

 

składniki: 

świeży szpinak 300g 

jajko 

śmietana 30% 

marchewka 1szt. 

pietruszka 1szt. 

seler ćwiartka 

ząbek czosnku 

sól, pieprz, łyżka masła 

 

sposób przygotowania: 

Marchewkę, pietruszkę, seler gotujemy 15 min. Następnie dodajemy szpinak i gotujemy jeszcze  

10 min. Ugotowane warzywa wrzucamy do blendera, dodajemy ząbek czosnku, łyżkę masła  

i doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Wszystko miksujemy. Na koniec dodajemy śmietanę  

i ugotowane na twardo jajko. 
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Propozycja Bartosza Sałaty i Ignacego Dzięgielewskiego 

Krem z dyni z grzankami 

Jest prosty w przygotowaniu , zdrowy i bardzo smaczny.  

Przepis na zupę krem z dyni to wspaniała propozycja na jesienny posiłek. 

 

składniki: 

1kg dyni 

1marchew 

1cebula 

2 ząbki czosnku 

3szklanki bulionu drobiowego 

Sól, pieprz  

domowe grzanki 

 

sposób przygotowania: 

Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy na kawałki. Marchew, cebulę i czosnek obieramy                         

i kroimy na mniejsze części. Wszystkie składniki przekładamy do garnka, dodajemy oliwę z oliwek 

i podsmażamy, stale mieszając przez mniej więcej 3 minuty. Warzywa zalewamy bulionem  

i gotujemy pod przykryciem około 30 minut. Po tym czasie warzywa powinny być miękkie. Całość 

rozdrabniamy blenderem, aż zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy solą i pieprzem  

do smaku. Domowe grzanki – kroimy w kostkę lekko czerstwy chleb; podgrzewamy piekarnik  

do temperatury 150 
0
C. Na półce piekarnika kładziemy papier do pieczenia, rozsypujemy 

równomiernie kostki chleba, a następnie skrapiamy całość oliwa z oliwek i pieczemy  

do zarumienienia. Zupę przelewamy na talerze, do każdej porcji dodając łyżkę śmietany oraz 

grzanki. 
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Propozycja Tymka Stali z klasy 2c i Mikołaja Stali z klasy 4d 

Zupa marchewkowa 

 

składniki 

Zupa marchewkowa  

5 sporych marchwi 

1 duża cebula 

spory kawałek imbiru (około 5 cm długości) 

1 średni ziemniak 

ząbek czosnku 

kostka rosołowa a najlepiej 1,5 litra bulionu warzywnego 

pół szklanki soku pomarańczowego 

sól, pieprz 

odrobina oliwy do podsmażenia warzyw 

odrobina śmietany do udekorowania zupy 

 

sposób przygotowania: 

Cebulę i marchew obrać i pokroić w dowolnej wielkości kawałki (i tak wszystko na koniec 

zmiksujemy). Imbir  i czosnek drobno pokroić. Na rozgrzaną oliwę wrzucić cebulę z czosnkiem, 

imbirem zeszklić składniki, a następnie dodać marchew – dusić aż marchew lekko zmięknie 

(podlewając od czasu do czasu odrobiną bulionu, żeby nic się nie przypaliło). Ziemniaka obrać  

i pokroić w kostkę dodać do warzyw, całość zalać bulionem i gotować do miękkości wszystkich 

składników. Całość posolić, dodać pieprzu .Dolać odrobinę soku pomarańczowego i gotować 

jeszcze pięć minut. Całość utrzeć blenderem na gładką masę – jeśli wyjdzie zbyt gęste należy dolać 

odrobinę bulionu. Zupę udekorować odrobiną kwaśnej śmietany i listkiem mięty. 
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Propozycja Magdy Potrawy z 6a i jej mamy pani Hanny Potrawy 

GAZPACHO 

 

składniki: 

4 pomidory 

2 małe ogórki zielone 

1 cebula 

1 papryka czerwona 

3 ząbki czosnku 

sok z połowy cytryny  

4 łyżki oliwy z oliwek  

świeża bazylia 

sól, pieprz 

 

sposób przygotowania: 

Warzywa umyć. Ogórek, cebulę, czosnek obrać. Z papryki wydrążyć pestki. Warzywa pokroić  

w kostkę. Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. Przyprawić według uznania. Schłodzić  

w lodówce. Udekorować np. listkiem bazylii. 

    

 

     

 
                                                                             fot. Hanna Potrawa 

 

 

 

Propozycja Marcela Bułata z klasy IIA SG 

Krem z brokułów 

sposób przygotowania:  
marchew, pietruszkę, seler, por – ugotować,  

następnie do wywaru dodać brokuły.  

Gotować do miękkości, przyprawić pieprzem i imbirem.  

Na koniec zmiksować. 
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Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

zupa kalafiorowa 

 

składniki: 

2 łyżki oliwy,1 łyżka masła, 

1 cebula, 

2 marchewki, 

5 ziemniaków, 

1 mały kalafior, 

1,5 litra bulionu warzywnego, 

5 łyżeczek śmietany, 

posiekana natka pietruszki, pęczek szczypiorku, 

 

sposób przygotowania: 

Na oliwie i maśle zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodać obraną i pokrojoną na cienkie 

plasterki marchewkę i smażyć co chwilę mieszając przez 2 minuty. Dodać obrane i pokrojone  

w  kosteczkę ziemniaki i znów podsmażać je przez ok. 5 - 7 minut, od czasu do czasu mieszając. 

Doprawić solą oraz pieprzem. Dodać świeżego kalafiora pokrojonego na małe różyczki i jeszcze 

przez chwilę razem podsmażać (kalafiora mrożonego dodajemy później). Wlać gorący bulion 

i zagotować. Przykryć i gotować przez ok. 20 - 25 minut do miękkości warzyw. W połowie tego 

czasu dodać mrożone różyczki kalafiora, wcześniej opłukane na sitku pod gorącą wodą. 

Śmietanę wymieszać z kilkoma łyżkami zimnej wody, później z kilkoma łyżkami wywaru.  

Po zahartowaniu śmietany dodawać ją stopniowo do zupy i na wolnym ogniu podgrzać prawie  

do zagotowania. W międzyczasie dodać posiekaną natkę pietruszki. Na koniec dodać posiekany 

szczypiorek. Doprawić w razie potrzeby solą i pieprzem. Podawać z pieczywem. 

 

 

I jeszcze jedna propozycja Hani Posz z klasy 2c: 

botwinka: 

 

składniki: 

1 litr bulionu jarzynowego 

1 pęczek młodej botwinki bez buraczków lub z malutkimi buraczkami 

500 g młodych małych ziemniaków 

2 łyżeczki skoku z cytryny 

pieprz i sól do smaku 

5 łyżeczek śmietanki 

pół pęczka koperku 

 

sposób przygotowania: 

Przygotować bulion. Odciąć liście botwinki od buraczków, dokładnie umyć liście i obrać buraczki. 

Liście posiekać na desce, razem z gałązkami, buraczki pokroić na cienkie plasterki. Ziemniaki 

umyć i oskrobać, pokroić na cienkie plasterki. W szerokim garnku na oliwie podsmażyć ziemniaki 

(ok. 5-7 minut), następnie wlać gorący bulion i zagotować. Gotować przez ok. 8 minut aż ziemniaki  

będą już prawie miękkie. W połowie gotowania dodać plasterki buraczków. Następnie dodać 

posiekane łodyżki liści botwinki i gotować wszystko na umiarkowanym ogniu przez ok. 1-2 

minuty. Dodać liście botwinki i gotować jeszcze przez ok. 1-2 minuty. Dodać zmielony pieprz i w 

razie potrzeby doprawić solą. Dodać sok z cytryny a po chwili śmietankę kremówkę (jeśli 

śmietanka jest mniej tłusta lub roślinna należy ją wcześniej rozprowadzić w kilku łyżkach zupy). 

Dodać posiekany koperek i podawać. 
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Propozycja Niny Tyśkiewicz i Niny Sokołowskiej z 5a 

Krem z groszku 

 

składniki: 

paczka groszku mrożonego 

masło 

śmietanka 

marchewka 

pietruszka 

sól 

 

sposób przygotowania: 

Do gotującej się wody w garnku wrzucamy pokrojoną marchewkę, pietruszkę i groszek. 

Przyprawiamy. Po ugotowaniu miksujemy blenderem. Dodajemy łyżkę masła. Podaną zupę  

na talerzu ozdabiamy śmietanką.  
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Dania główne – czyli DRUGIE DANIA 
 

Duuuży wybór! 

 

Propozycja Niny Tyśkiewicz i Zuzi Sokołowskiej 

żółwik 

 

 

składniki: 

mięso wołowe-cielęce (zmielone) 

ciasto francuskie 

mini mozzarella  

pomidorki koktajlowe  

cebula  

olej rzepakowy 

pieprz i sól  

 

sposób przygotowania: 

Mięso należy zmielić. Na patelni rozgrzewamy olej i przysmażamy cebulę pokrojoną w kostkę. 

Następnie dodajemy zmielone mięso, całość przesmażamy. Z ciasta francuskiego wykrawamy dwa 

kółka. Z jednego kółka formujemy główkę i nóżki żółwia. Na tak przygotowaną formę z ciasta 

układamy mięso, następnie kładziemy drugie kółko i zlepiamy brzegi. Do nagrzanego piekarnika 

wkładamy żółwia. Pieczemy od 15-20 minut. 

Podajemy z ulubioną sałatką, my proponujemy pomidorki koktajlowe z mini mozarellą. 

 

 

Propozycja Magdy Stambrowskiej z klasy 6a i Mamy Magdy 

Włoska fantazja makaronowa 

 

składniki:                            

mięso wołowe (zmielone)                                                                                                    

makaron (ulubiony kształt) 

pomidory                                                                                                         

brokuły                                                                                                              

bazylia                                                                                                                 

parmezan 

sól 

ulubione przyprawy do mięsa wołowego 

czosnek 

 

sposób przygotowania: 

Usmażyć mięso z przyprawami - około 15 minut. Brokuły ugotować na parze /około 5-10 minut. 

Pomidory sparzyć, obrać ze skórki,  pokroić w kostkę i razem z brokułami dodać do mięsa. Całość 

chwilę poddusić. Do gotowego sosu dodać pokrojony w drobne plastry czosnek (1 ząbek). 

Zagotować wodę, dodać szczyptę soli i wrzucić makaron (gotować aż będzie miękki). Odcedzić 

makaron i wyłożyć go do miski, polać mięsem z pomidorami i brokułami. Na sam koniec przed 

podaniem posypać  i bazylią. 
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Propozycja klasy 4a 

Kotlety drobiowe w ziołach z sałatką ogórkową 

 

kotlety:  

Składniki:  

1 pojedynczy filet z kurczaka  

sól i pieprz 

oliwa extra vergine 

sok z cytryny 

1 łyżka posiekanej natki pietruszki 

2 łyżki posiekanych ziół (np. bazylii, tymianku, rozmarynu, szałwii) 

 

sposób przygotowania: 

Filet opłukać, osuszyć, pokroić na 4 mniejsze filety (grubą część przekroić w poprzek na pół). 

Rozbić tłuczkiem na grubość ok. 6-7 mm. Włożyć do głębokiego talerza, doprawić solą, pieprzem, 

posypać drobno posiekanymi ziołami i natką, skropić 1 łyżką oliwy i 1 łyżką soku z cytryny, 

wymieszać, dokładnie obtoczyć mięso w składnikach i odłożyć na minimum pół godziny (lub do 

lodówki na dłużej). Rozgrzać patelnię grillową, położyć filety i grillować po ok. 2 minuty z każdej 

strony. Zdjąć z patelni. Do tego dania pasuje ryż ugotowany na sypko (najlepiej naturalny!) 

 

sałatka ogórkowa 

składniki: 

4 ogórki gruntowe 

3 gałązki koperku 

jogurt typu greckiego 

sól i pieprz do smaku 

 

sposób przygotowania: 

Ogórki umyć, obrać ze skórki i utrzeć na tarce o grubych oczkach. posolić, popieprzyć i dodać 

jogurtu. zamieszać i dołożyć pokrojony koperek. 

 

 

Propozycja Pani Marty Bąk, mamy Tomka Bąka z klasy 1c 

Pierogi z batatami 

 

składniki: 

1 cebula,  

1 woreczek kaszy gryczanej,  

dwa bataty (ilość można modyfikować, jak kto lubi),  

mąka pszenna (jeśli ktoś woli zdrowiej razowa lub z innych zbóż), 

 sól, pieprz,  

sos sojowy (ok. 3 łyżek),  

przyprawy (dobrze sprawdza się mieszanka, w skład której wchodzi: papryka, pasternak, marchew, 

czosnek, majeranek, cząber, rozmaryn, tymianek, oregano, lubczyk, kminek, jałowiec, ziele 

angielskie) 

 

sposób przygotowania: 

Farsz 

Cebulę kroimy na małe kawałki i podsmażamy na oleju rzepakowym lub oliwie z oliwek, dodajemy 

przyprawy i sos sojowy. Kaszę gryczaną gotujemy. Bataty gotujemy w łupinach, następnie 

obieramy i mielimy blenderem. Dodajemy cebulę i ugotowaną kaszę, mieszamy wszystkie 

składniki. 
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Ciasto 

Typowe jak na pierogi: 2 szklanki mąki, jajko, łyżka oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek, niecała 

szklanka letniej wody, szczypta soli. Jeśli ciasto zbytnio się lepi dodajemy więcej mąki. Ugniatamy, 

rozwałkowujemy. Przy takiej ilości ciasta pierogowego farsz powinien nam zostać, można nakładać 

go na chlebek jako nietypowy pasztet 

Farsz nakładamy na rozwałkowane ciasto, przykrywamy drugą połową ciasta i małą szklanką 

wyciskamy okrągłe pierogi. Ugniatamy brzegi, żeby się nie rozkleiły w czasie gotowania. 

Wrzucamy do wrzącej wody, po wypłynięciu wyciągamy. Można polać masłem, oliwą, tłuszczem 

lub niczym - jak kto woli. 

Pierogi są dobre również zapiekane w piecu. Wówczas lepi się je dużo większe i zaplata ciasto od 

spodu do góry, następnie wkłada do nagrzanego piekarnika. Wyciągamy je, gdy lekko zbrązowieją. 

Długość pieczenia zależy od grubości ciasta. Polecam dobrze doprawione. 

 

 

Propozycja klasy 6c 

Zapiekanka z ciasta francuskiego z pomidorami i kozim serem 

 

Składniki: 

gotowe ciasto francuskie 

pomidory 

ser kozi 

 

sposób przygotowania: 

Na gotowe ciasto francuskie wykładamy pokrojone pomidory i ser kozi. Całość pieczemy  

w temperaturze 200 stopni C przez około 30 minut. 

 

 

I jeszcze jedna propozycja klasy 6c pochodząca ze strony kwestiasmaku.com 

Burgery z kurczakiem, sałatą  i pomidorem 

 

składniki: 

1 bułeczka hamburgerowa 

1 filet z kurczaka ok. 200 g 

panierka: 4 łyżki mleka, 1 łyżka mąki, 1 jajko, 1/2 szklanki bułki tartej, opcjonalnie - 2 łyżki 

zmielonych płatków kukurydzianych niesłodzonych 

do smażenia: 2 łyżki oleju + 2 łyżki masła 

2 liście sałaty 

2 plastry pomidora 

2 plasterki cebuli np. czerwonej 

Majonez  

 

Sposób przygotowania: 

Filet z kurczaka przekroić w poprzek na 2 cieńsze filety, delikatnie rozbić najgrubsze części tak aby 

otrzymać jednej grubości kotlet. Doprawić solą, pieprzem. W jednym głębokim talerzu roztrzepać 

jajko, doprawić je solą. Do drugiego wlać mleko, do trzeciego wysypać bułkę tartą i wymieszać ją 

ze zmielonymi płatkami kukurydzianymi jeśli ich używamy. Rozgrzać olej i masło na patelni. 

Filety najpierw moczyć w mleku, następnie obtoczyć w mące, później w jajku i na koniec w bułce 

tartej. Smażyć na średnim ogniu przez ok. 2,5 minuty z każdej strony na złoty kolor. Bułki 

przekroić na pół i opiec na tosterze jednocześnie ją podgrzewając. Na dolnej połówce rozsmarować 

majonez, położyć sałatę, później kotleta, pomidora, cebulę. Złożyć i podawać. 
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Propozycja Nadii Gruszki i Wiktorii Dudy z klasy 4d 

Naleśniki kasztanowe z serem, truskawkami, jagodami i malinami 

 

 
 

 

 

składniki: 

Ciasto na naleśniki: 

250g mąki kasztanowej 

200ml mleka ryżowego/mleko ryżowe nadaje dodatkową słodycz, dlatego jeśli chcesz użyć 

zwykłego mleka dodaj 1-2 łyżki syropu z agawy / 

150ml wody 

1 jajko lub zamiennik jajka 

2 łyżki oleju rzepakowego lub oleju kokosowego 

Nadzienie: 

400g białego sera 

1/2 łyżeczki cynamonu 

3-4 łyżki jogurtu naturalnego lub sojowego 

4 łyżki syropu z agawy 

Polewa jogurtowa: 

Ok. 400ml jogurtu naturalnego lub sojowego 

2-3 łyżki syropu z agawy 

Szczypta cynamonu 

Ziarenka z 1/2 laski wanilii 

Dodatkowo: 

Truskawki, jagody, borówki, maliny do podania 
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sposób przygotowania: 

naleśniki: 

Rozbij jajko do miski i roztrzep je trzepaczką razem z solą, wodą i mlekiem. Stopniowo dodawaj 

mąkę (najlepiej przesiewając ją przez sito)energicznie mieszając trzepaczką. Ciasto powinni być 

gęstości śmietanki, bez grudek. Miskę przykryj i odstaw na 1 godzinę, żeby ciasto odpoczęło. Przed 

smażeniem naleśników dodaj olej i ponownie rozmieszaj ciasto trzepaczką. Jeżeli ciasto zgęstnieje 

dolej odrobinę wody i jeszcze raz wymieszaj. Energicznie rozprowadzają ciasto (nie za grubo) na 

rozgrzanej patelni i smaż z obu stron. Naleśniki z mąki kasztanowej są bardzo ciemne i trzeba 

dobrze wyczuć moment kiedy przerzucić je na drugą stronę, bo bardzo łatwo je przypalić. 

Smażyłam ok.2min z jednej strony i 30 sekund z drugiej. Gotowe naleśniki przekładaj na duży 

talerz. 

Nadzienie: 

Ser rozdrobnij widelcem. Dodaj resztę składników i dokładnie wymieszaj. 

Polewa jogurtowa: 

Laskę wanilii przekrój na pół i tępą stroną noża wyskrob ziarenka. Dodaj je wraz z pozostałymi 

składnikami do jogurtu i wymieszaj. 

Na jaśniejszą część usmażonego naleśnika nałóż porcję sera, kilka kawałków przekrojonych 

truskawek i złóż na cztery. Polej jogurtem i od razu  podawaj, posypane dodatkowo truskawkami, 

jagodami i malinami. 

 

 

 

Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

pieczona ryba z młodymi ziemniaczkami i sałatką 

 

Świeża ryba doprawiona solą, pieprzem, świeżym koperkiem, polana oliwą, pieczona  

w żaroodpornym naczyniu w piekarniku. 

Sałatka: mix sałat, pokrojony pomidor, pokrojony ogórek, paseczki marchewki, ser typu feta 

pokrojony w kosteczkę, posiekany świeży koperek, sałatkę doprawiamy, dodajemy łyżkę oliwy, 

ewentualnie dressingu jogurtowego. 

Młode ziemniaczki gotowane, posypane posiekanym koperkiem i polane oliwą. 
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Propozycja Marcela Bułata z klasy IIA SG 

Kurczak z kaszą jaglaną 

 

składniki: 

filet z kurczaka   

papryka czerwona 

pieczarki 

cebula czerwona 

cukinia  

ogórek kiszony  

   

sposób przygotowania: 

Filet z kurczaka podsmażyć na łyżce oleju, dodać pieczarki a następnie warzywa. Dusić  

do miękkości. Następnie dodać ugotowaną wcześniej na sypko kaszę jaglaną. Całość doprawić  

do smaku. Podawać z ogórkiem kiszonym. 
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Propozycja Bartosza Sałaty i Ignacego Dzięgielewskiego 

Polędwiczki w sosie kurkowym z buraczkami i kaszą 

 

składniki: 

Polędwiczki: 

2 polędwiczki wieprzowe (ok. 800 g) 

oliwa do smażenia + 1 łyżka masła 

sól, pieprz 

Sos kurkowy: 

800 g kurek świeżych lub mrożonych 

1 średnia cebula 

3 łyżki masła 

4 łyżki oleju rzepakowego 

200 ml śmietanki kremówki 30 %  

3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki 

kasza (ulubiona) 

buraczki  

sól, pieprz 

 

sposób przygotowania: 

Polędwiczkę myjemy, osuszamy i pokroimy w plastry. Rozbijamy je trochę ręką, solimy  

i popieprzymy. Smażyć po ok. 2 minuty z każdej strony na rozgrzanym oleju z dodatkiem masła. 

Mięso podlać trochę wodą i przykryć garnek przykrywką. Dusić pod przykryciem, aż polędwiczki 

zrobią się miękkie. Odłożyć na bok. Kurki czyścimy i płuczemy- nie moczymy ich w wodzie, żeby 

nie nasiąknęły. Następnie suszymy je na papierowym ręczniku. Cebulę drobno posiekamy  

i wrzucamy na patelnię lub garnek z rozgrzanym masłem i olejem. Cebulę trzeba zeszklić i dodać 

oczyszczone kurki. Kurki smażymy nie dłużej niż 5 minut, inaczej staną się twarde. Do kurek 

dodajemy śmietankę, drobno posiekaną natkę pietruszki, sól i  pieprz. Gotujemy ok. 2 minuty na 

małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Mieszamy w trakcie gotowania, żeby się sos nie przypalił. Do sosu 

dodajemy wcześniej usmażone polędwiczki i mieszamy. 

Możemy je podawać z kaszą jęczmienną lub orkiszową oraz buraczkami. 
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Propozycja Tymka Stali z klasy 2c i Mikołaja Stali z klasy 4d 

Frittata z warzywami 

 

składniki: 

6 jajek 

1 papryka czerwona 

1 łyżka oliwy 

1 cebula 

1 większy ziemniak 

szczypiorek do smaku 

czosnek suszony, papryka słodka w proszku, sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

Cebulkę drobno siekamy, ziemniaka obieramy i kroimy w drobną kostkę. Smażymy cebulkę,  

ok. 2-3 minuty. Dodajemy pokrojone ziemniaki, dodajemy sól, pieprz, paprykę w proszku  

i czosnek. Mieszamy i przykrywamy. Dusimy ok. 12 – 15 minut, co jakiś czas mieszając, aby 

ziemniaki nie przywarły do patelni. Paprykę kroimy w poprzek na plastry. Piekarnik nagrzewamy 

do 200 C. Jajka wbijamy do miski, mieszamy rózgą na gładką masę i doprawiamy. Przekładamy 

ziemniaki i cebulkę do naczynia żaroodpornego,  zalewamy masą jajeczną. Na wierzchu układamy 

plastry papryki i posypujemy szczypiorkiem. Smażymy jeszcze ok. 6-8 minut, a następnie 

wkładamy do piekarnika na kolejne 10 minut. 
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Propozycja Zuzi Khachikyan z klasy 4d 

Bakłażany faszerowane mięsem mielonym i ryżem  

Jest to przepis staroormiańskiej kuchni ludowej i specjał mojej babci  

 

składniki:  

5 średnich bakłażanów  

500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego  

szczypta soli  

szczypta pieprzu   

szczypta czerwonej papryki  

kolendra suszona bądź świeża  

garść ryżu basmati  

3 ząbki czosnku  

2 średnie cebule   

3 średnie pomidory  

1 łyżka oleju      

 

 

sposób przygotowania: 

Bakłażany dokładnie umyć, przeciąć na pół i wydrylować. Cebulkę pokroić w drobną kostkę  

i podsmażyć na oleju, doprawić solą, pieprzem papryką czerwoną i pomieszać na patelni z mięsem 

mielonym. Wszystko razem podsmażyć. Zalać małą ilością wody, dodać 3 średnie pomidory bez 

skórki pokrojone w kostkę, dosypać ryż i wszystko dusić pod przykryciem przez około 20 minut,  

aż ryż będzie miękki. Do mięsa i ryżu dokładamy środki z bakłażanów, które uzyskaliśmy  

po drylowaniu, czosnek, świeżą lub suszoną kolendrę, doprawiamy do smaku i pozostawiamy 

wszystko na gazie przez ok 5 minut. Po wystygnięciu,  połówki bakłażanów faszerujemy mięsem, 

układamy w żaroodpornym naczyniu i wkładamy do piekarnika na 20 minut w temperaturze  

200 °C. Przygotowane danie można udekorować na talerzu listkiem zielonej sałaty bądź świeżą 

czerwoną papryką. Doskonale smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno. 

 

 

 

Propozycja Maksa Burego z klasy 1c i Mamy Pani Katarzyny Bury 

rollo ze szpinakiem 

 

składniki na farsz: 

1 podwójna pierś z kurczaka  

1 brokuł  

1 paczka  szpinaku  

średnia cebula  

60 dkg sera żółtego  

przyprawy bazylia, curry, czosnek, jarzynka, pieprz 

 

przygotowanie farszu  

filet pokroić w paski dodać pokrojoną cebulę i smażyć z odrobiną margaryny i masła, doprawić - 

jarzynką, pieprzem, bazylią i curry tak porządnie:). Gdy filet będzie usmażony dodać szpinak  

i 2 ząbki czosnku, smażyć ok.15 min. następnie dodać ugotowane wcześniej brokuły w lekko 

osolonej wodzie. Wymieszać  i ostudzić. Jak już farsz będzie chłodny dodać ser starty na grubej 

tarce.  
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składniki na ciasto: 

2 i 1/2 szkl mąki  

1/2 szkl mleka + 1/4 kostki drożdży -zagrzać mleko żeby rozpuścić drożdże i wymieszać z mąką tak 

żeby ciasto można było rozwałkować i podzielić na małe części – konsystencja tak jak na makaron 

(ciasto można zastąpić Tortillą). 

Na rozwałkowane ciasto nałożyć farsz i zawinąć tak jak krokieta.:) przesmarować delikatnie Rollo 

olejem. Ułożyć na blaszce wysmarowanej olejem i do piekarnika na 15 min na 220 stopni C.  

 

składniki na sos: 

3 łyżki majonezu 

jogurt naturalny  

pieprz  

ząbek czosnku  

czosnek przecisnąć, wymieszać z majonezem oraz jogurtem i doprawić do smaku 

 

Farsz można sobie przygotować nawet dzień wcześniej a szpinak i świeże brokuły można zastąpić 

mrożonymi. Dobrze smakuje z sałatką grecką:) 
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Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Placki z dyni 
 

składniki: 

3/4 szklanki zmiksowanej na mus upieczonej dyni (o rzadkiej konsystencji) 

2 łyżki jogurtu naturalnego (lub dyni jak wyżej) 

2 jajka 

2 łyżki roztopionego oleju kokosowego lub masła 

1 łyżka syropu klonowego lub miodu 

1 szklanka mąki ryżowej 

1/3 szklanki mielonych migdałów 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

gorzkie kakao, miód 

 

sposób przygotowania: 

W misce wymieszać łyżką zmiksowaną na mus dynię z jogurtem naturalnym, jajkami oraz 

roztopionym tłuszczem i syropem lub miodem. Do drugiej miski wsypać mąkę ryżową, mielone 

migdały i proszek do pieczenia, dokładnie wymieszać. Do miski z dynią wsypać suche składniki  

i wymieszać łyżką (krótko, wolno, tylko do połączenia się składników). Rozgrzać patelnię  

(np. naleśnikową lub inną z nieprzywierającą powłoką), nie dodawać tłuszczu. Nakładać po 1 pełnej 

łyżce ciasta zachowując odstępy. Rozprowadzić ciasto po powierzchni na kształt koła. Wyrównać 

powierzchnię nałożonego ciasta. Smażyć na umiarkowanym ogniu, przez około 1,5 - 2 minuty do 

zrumienienia się, przewrócić na drugą stronę i powtórzyć smażenie (ok. 1,5 minuty). Zdjąć  

z patelni. Posypać kakao, polać miodem. 

 

 

Propozycja wyszperana przez Panią Katarzynę Anczykowską, mamę Rocha z klasy 4b 

Kotlety z kaszy jaglanej i fasoli.  

Ja nie dodałam siemienia lnianego, ale dodałam trochę soli i pieprzu.  

 

składniki na 12 dużych kotletów: 

1 szklanka kaszy jaglanej 

1 puszka czerwonej fasoli 

1 puszka białej fasoli 

1 cebula 

2 ząbki czosnku 

2 łyżki słonecznika 

2 łyżki siemienia lnianego 

1/2 łyżeczki kminu rzymskiego 

1 łyżeczka słodkiej papryki 

1 łyżeczka chilli 

4 łyżki sosu sojowego 

 

sposób przygotowania: 

Kaszę wypłucz najpierw zimną, potem gorącą wodą, umieść w niewielkim garnku o grubym dnie, 

zalej dwiema szklankami wrzątku, przykryj pokrywką i gotuj przez 20 minut, nie mieszając,  

na malutkim ogniu. Do miski wrzuć odsączoną fasolę czerwoną i białą, rozgnieć je lekko tłuczkiem 

do ziemniaków. Dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulę, zmiażdżone ząbki czosnku, słonecznik, 

siemię i przyprawy. Wszystkie składniki (z ugotowaną kaszą włącznie) dokładnie wymieszaj  

i zostaw w spokoju na godzinę. Po tym czasie uformuj kotlety, ułóż je na blaszce wyłożonej 

papierem i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20 minut. Wtedy przewróć je na 

drugą stronę i piecz przez kolejne 10-15 minut. Podawaj z ulubioną sałatką. 
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Propozycja Martyny Graboń z klasy 6a i mamy Pani Agnieszki Graboń 

Łosoś na parze z kaszką kuskus i surówką z marchewki 

 

składniki: 

Kasza Couscous 

Łosoś i ulubione zioła 

marchewka 

jabłko 

jogurt naturalny 

 

sposób przygotowania: 

Kaszę zalać wrzącą wodą i odstawić na 10 minut. Łososia posypanego ulubionymi ziołami parować 

około 25 minut. Marchewkę i jabłko zetrzeć na tarce, wymieszać z jogurtem naturalnym. 

 

 

 

 

 

Propozycja Michała Osiora z klasy 2c 

Szparagi zapiekane z jajkiem i szynką 
 

składniki: 

Dwa pęczki zielonych szparagów, opłukane i po odcięciu twardych końcówek 

2 jajka od szczęśliwej kury, roztrzepane z odrobiną soli (morskiej bez zbrylacza) 

Kilka plasterków szynki wędzonej 

Garść żółtego potartego sera 

 

sposób przygotowania: 

Formę jak do ciasta, prostokątną, ok 25x35 cm (lub inną płaską, wg uznania), wysmarować masłem 

lub olejem (rzepakowym), ułożyć szparagi równo obok siebie, zalać roztrzepanymi jajkami, ułożyć 

na to pokrojoną w paski szynkę i posypać startym serem. 

Piec w nagrzanym do 180 stopni piekarniku ok. 35-40 minut. 

Można podawać z ugotowanymi młodymi ziemniakami. 
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ROZDZIAŁ 4 
 

 

 

PODWIECZOREK 

Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia – nie pamiętamy autora tego 

stwierdzenia, lecz wspomnienia domowych wypieków zostaną z Tobą na zawsze. 
 

Nasza szczęśliwa, bo smaczna i zdrowa trzynastka 
 

 

 

 

Proponuje Ewa Mateja z klasy 4d 

Sernik na zimno z galaretką i owocami 

 

składniki: 

1 opakowanie galaretki brzoskwiniowej (do sera) 

gorąca woda do rozpuszczenia galaretki 

1 opakowanie galaretki wiśniowej lub truskawkowej (na wierzch) 

100g cukru 

60g masła pokrojonego na kawałki 

500g mielonego twarogu 

1 opakowanie biszkoptów lub herbatników (100g) 

świeże owoce – truskawki 

 

Sposób przygotowania: 

Galaretkę brzoskwiniową rozpuścić w 1/2 ilości gorącej wody podanej na opakowaniu, odstawić  

do wystygnięcia, aż galaretka zacznie delikatnie tężeć. Galaretkę wiśniową (truskawkową) 

rozpuścić |w 3/4 ilości gorącej wody podanej na opakowaniu, odstawić do wystygnięcia. Do 

naczynia wsypać cukier i zmielić go. Dodać masło i wszystko rozpuścić, zostawić do ostygnięcia. 

Dodać twaróg, wymieszać. Jednocześnie dodać tężejącą galaretkę brzoskwiniową. Dno tortownicy 

wyłożyć biszkoptami, na nie wylać masę serową, włożyć do lodówki. Gdy masa stężeje, ułożyć na 

niej kawałki świeżych truskawek i zalać całość tężejącą galaretką wiśniową(truskawkową). 

Ponownie wstawić do lodówki na kilka godzin. Kroić i podawać po schłodzeniu.   

Wierzch ciasta można dodatkowo ozdobić świeżymi truskawkami z dodatkiem bitej śmietany  

i listkiem mięty. 
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Propozycja klasy 4a 

ciasto marchewkowe 

 

składniki: 

400 g marchewki startej na drobnych oczkach 

3 jajka 

100g płatków owsianych zmielonych na mąkę 

100g mąki kukurydzianej 

40g płatków migdałów 

¾ szklanki musu jabłkowego 

2-3 łyżki miodu 

pół łyżeczki mielonego imbiru 

1,5 łyżeczki cynamonu 

szczypta soli 

 

sposób przygotowania: 

Piekarnik nagrzać do 180st. Wymieszać ze sobą suche składniki. Dodać mus jabłkowy, żółtka, 

miód i odciśniętą z soku startą marchewkę; znów wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę  

z odrobiną soli, dodać do masy i delikatnie wmieszać w ciasto. Przełożyć na blachę wyłożoną 

papierem do pieczenia i piec około 40-50 minut, do suchego patyczka. 

 

 

 

Propozycja klasy 6c – wyszperane na kuchnialidla.pl 

Mus czekoladowy 

 

składniki: 

Świeże lub mrożone maliny 

Cukier puder 

żelatyna, woda 

200 g śmietanki 30% 

2 żółtka 

50 g czekolady mlecznej, 50 g czekolady deserowej  

 

sposób przygotowania: 

Żelatynę moczymy w zimnej wodzie. Maliny mieszamy z cukrem pudrem i miksujemy. 

Namoczoną żelatynę rozpuszczamy – można to zrobić w kuchence mikrofalowej lub w rondelku: 

należy wolno podgrzewać, cały czas mieszając, aż żelatyna całkowicie się rozpuści .Rozpuszczoną 

żelatynę łączymy z malinami. Tak przygotowany mus malinowy wlewamy na dno pucharków. 

Dobrze schłodzoną śmietankę ubijamy. W osobnej misce ubijamy żółtka. Czekoladę mleczną 

łączymy z deserową, a następnie rozpuszczamy w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Potem 

śmietankę łączymy z ubitymi żółtkami oraz lekko ostudzoną, rozpuszczoną czekoladą i dokładnie 

mieszamy. Tak przygotowanym musem zalewamy maliny w pucharkach. Pucharki z deserem 

wkładamy do lodówki na mniej więcej 30 minut. Przed podaniem desery delikatnie posypujemy 

kakao i dekorujemy świeżymi malinami. 
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Propozycja Marty Góralczyk 

babeczki z rabarbarem i orzechami 

Lekko słodkie, z chrupiącym wierzchem i kwaśnymi owocami. Nie tylko dla miłośników rabarbaru 

 

składniki na 12 sztuk: 

1 szklanka jasnego cukru muscovado  

1/3 szklanki oleju słonecznikowego  

1 jajko  

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  

1 szklanka maślanki  

170 g rabarbaru  

1/2 szklanki posiekanych łuskanych orzechów włoskich  

2 szklanki i 3 łyżki mąki pszennej np. tortowej  

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

1/2 szklanki zarodków pszennych (opcjonalnie)  

Do posypania: 

2 łyżki cukru jasnego muscovado lub demerara  

1 łyżeczka cynamonu  

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

 

sposób przygotowania: 

W jednym naczyniu połączyć cukier z olejem, jajkiem, ekstraktem i maślanką, wymieszać. Dodać 

pokrojony w kostkę rabarbar i orzechy. W drugim naczyniu wymieszać składniki suche: mąkę, 

proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i zarodki pszenne (niekoniecznie). Dodać do składników 

mokrych, wymieszać rózgą kuchenną, niezbyt dokładnie, tylko do połączenia się składników. 

Formę do muffinów wyłożyć papilotkami. Przełożyć do nich ciasto, do 3/4 wysokości papilotki.  

Po wierzchu posypać cukrem wymieszanym z cynamonem. 

Piec około 20 - 30 minut w temperaturze 190ºC lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić  

na kratce. 

 

 

Propozycja klasy 6c 

shake truskawkowy  (jeśli planujesz duuuużo ruchu) 

 

Składniki: 

200 g truskawek 

300 mleka 

3 duże gałki lodów śmietankowych 

ok. łyżka cukru (lub według uznania, można też pominąć) 

  

sposób przygotowania: 

Truskawki obieramy z szypułek i miksujemy wraz z cukrem w blenderze. Następnie dodajemy 

mleko, lody i dalej miksujemy do otrzymania gładkiej konsystencji. Shake Truskawkowy możemy 

podać z bitą śmietaną, dowolną posypką, wafelkami itd. - według własnych upodobań. 

 

 

Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Lekki jak piórko deser truskawkowy 

 

Mus ze zmiksowanych świeżych truskawek przekładamy warstwą jogurtu naturalnego (deser 

podawać w wysokiej wąskiej szklance, schłodzić w lodówce przed podaniem). 
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Propozycja Dominiki Cudak z klasy 4d 

Galaretki w owocach 

  

  

Na samym początku musimy kupić fajne owoce i umyć im porządnie skórkę. Ja wybrałam owoce 

które są dostępne w miesiącu listopadzie  czyli pomarańcze, grejpfruty i limonkę. 

  

Następnie kroimy na pół każdy z owoców i wydrążamy łyżeczką miąższ. Można zrobić z niego 

pyszny mus lub sałatkę owocową. 

Kiedy już mamy gotowe miseczki z owoców zabieramy się za  robienie galaretki. Tutaj 

postępujemy zgodnie z instrukcja producenta danej galaretki. Po jej zrobieniu wlewamy  

do miseczek z owoców i wstawiamy do lodówki na noc by stężała. 

Kiedy galaretki zastygną zabieramy się za ich krojenie w kawałki. Limonka udaje arbuza, 

przystrajamy go kawałkami czekolady  które będą imitowały pestki . 

Pozostałe owoce kroimy według uznania.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Pieczone jabłka 

 

Jabłko przekrawamy na pół, usuwamy gniazdo nasienne oraz ogonki i układamy w naczyniu 

żaroodpornym. Do środka każdej połówki nakładamy miód, a następnie oprószamy cynamonem. 

Dodatkowo do zagłębienia po gnieździe nasiennym możemy nałożyć żurawinę lub inne bakalie. 

Pieczemy 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Podajemy na gorąco. 
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Propozycja Michała Osiora z klasy 2c 

Gofry – zdrowe  - na podwieczorek 

 

składniki: 

100 g mąki gryczanej 

100 g mąki orkiszowej  

200 ml wody mineralnej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

2 jajka 

60 g masła 

szczypta cynamonu  

2 łyżki ksylitolu (zamiast cukru) 

1 łyżka mączki ziemniaczanej 

truskawki: 30-40 dkg - do zmiksowania na mus 

 

sposób przygotowania: 

odmierzone mąki, proszek do pieczenia i sól wymieszać, dodać wodę mineralną, 2 żółtka, następnie 

zmiksować na jednolite ciasto. Wmieszać stopione, przestudzone masło, białka ubić na sztywną 

pianę, następnie szpatułką wymieszać z ciastem, wykładać porcjami na rozgrzaną gofrownicę  

i smażyć gofry wg wskazań instrukcji. Upieczone gofry odkładać na kratkę. 

Polać musem truskawkowym. 

 

 

 

Propozycja Bolesława Dzięgielewskiego z klasy IIB SG 

Banany z czekoladą domowej roboty 

 

składniki: 

kakao 

masło 

miód 

wszystkie powyższe składniki w równych proporcjach 

4 banany 

 

sposób przygotowania: 

Przygotować czekoladę: do rondelka włożyć wszystkie składniki i cały czas podgrzewać, 

mieszając, do uzyskania jednolitej masy. Poczekać aż przestygnie. 

Banany przeciąć wzdłuż, do środka włożyć czekoladę. Tak przygotowane banany piec ok. 20min.  

w temperaturze 180 st. C. Podawać na gorąco. 
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Propozycja Karoliny Piątek z klasy 4a 

Ciasto cytrynowe od babci Helenki 

 

składniki na ciasto: 

6 jajek 

5 łyżek mąki ryżowej 

5 łyżek ksylitolu (lub 6 łyżek cukru) 

1 łyżka mąki ziemniaczanej 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

0,5 szklanki oleju 

1 łyżeczka octu 

 

sposób przygotowania ciasta: 

Ubić na sztywno pianę z białek, dodawać po jednym żółtku i łyżce cukru, ubić na puszystą masę. 

Delikatnie dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, stopniowo wlewać olej, a na końcu 

dodać łyżeczkę octu. 

 

składniki na krem: 

1 szklanka wody 

1 szklanka ksylitolu 

¾ kostki masła 

2 łyżki mąki ziemniaczanej 

½ szklanki mleka 

sok z 2 cytryn 

 

sposób wykonania kremu: 

Wodę, cukier i masło zagotować mieszając, dodać zmieszane mleko z mąką, na koniec wlać sok  

z cytryn.  

Ciasto przekroić i przełożyć kremem. Udekorować dowolnie. 

 

 

 

Propozycja Pani Anny Łaski – Mamy Łukasza Łaskiego z 4b 

Jeżyki owsiane 

Przepis zmodyfikowany na bazie książki kucharskiej dla dzieci „Książka kucharska Kubusia 

Puchatka” wyd. EGMONT AMERICAN Ltd z 1991r. 

 

składniki: 

200g masła 

10 łyżek lejącego miodu 

8 łyżek kakao 

160-200g płatków owsianych 

 

sposób przygotowania: 

W garnku na kuchence rozpuszczamy masło, kakao i miód, ciągle mieszając, aż do rozpuszczenia. 

Gdy masa będzie rozpuszczona i bez grudek kakao, odstawiamy. Dodajemy i mieszamy płatki – aż 

masa będzie bardzo gęsta a wszystkie płatki będą zakryte masą. Przekładamy masę do papilotek  

i czekamy aż jeżyki wystygną. 
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Propozycja Pani Anny Litewczuk – mamy Amelii z klasy 6a i Mateusza z klasy IC SG 

Ciasto czekoladowe z orzechami 

 

składniki:  

ciasto 

szklanka kaszy jaglanej 

2 szklanki wody 

szczypta soli 

100 ml oleju rzepakowego 

5 jajek 

szklanka mleka kokosowego 

6 łyżek kakao 

20 daktyli 

15 dag orzechów włoskich (już wyłuskanych) 

polewa 

2 łyżki wody 

4 łyżki oleju kokosowego 

4 łyżki kakao 

4 łyżki ksylitolu 

Wszystkie składniki na polewę podgrzać na małym ogniu, wymieszać do uzyskania jednolitej masy. 

 

sposób przygotowania: 

Kaszę i daktyle opłukać na sicie, przelać wrzątkiem. Przełożyć do garnka, zalać dwiema szklankami 

wody, posolić, gotować 15 min. na małym ogniu, bez przykrycia. Lekko ostudzić. Następnie dodać 

mleko i całość zblendować na krem. Przełożyć do miski i dodać po kolei kakao, olej i orzechy. 

Wymieszać dobrze łyżką. Jajka ubić mikserem na puch, dodać do masy jaglanej, wymieszać. 

Przełożyć do foremki ok. 20x25 cm. Piec w piekarniku nagrzanym do 160 st. C. ok. 45 min.  

Po ostygnięciu polać polewą. 
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ROZDZIAŁ 5 
 

 

KOLACJA 

Aby uniknąć rzucania się na śniadanie niczym wygłodniały wilk, zakończ dzień 

wieczornym posiłkiem. Jeśli brakuje Ci kulinarnych inspiracji przypomnij sobie 

kreatywność żony słowika. Oto co przygotowała mężowi na kolację: 

 

„ Zupka z muszek na wieczornej rosie, 

Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, 

Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, 

A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku” 

 

Ile miesięcy, tyle naszych propozycji 
 

 

 

Propozycja klasy 4a 

zielone kanapki 

 

składniki: 

4 kromki razowego chleba 

1 awokado 

sól 

½ ząbka czosnku 

1 dymka drobno posiekana 

4 łyżki sera typu roquefort 

 

sposób przygotowania: 

Ugnieć miąższ awokado razem z serem widelcem. Dodaj dymkę, czosnek, sól i wymieszaj. Nałóż 

masę na kromki i zajadaj! 

 

 

Propozycja Magdy Jędryczki z klasy 5a 

Wafle ryżowe z pastą z awokado 

 

składniki: 

Wafle ryżowe 

1 awokado (bardzo dojrzałe) 

łyżeczka soku z cytryny 

listki świeżej bazylii, ząbek czosnku 

łyżka oliwy 

5 łyżek serka śmietankowego (twarogowego) 

sól, pieprz, zioła prowansalskie 

 

sposób przygotowania  

Umyj awokado i przekrój je na pół. Wydrąż, wyjmując pestkę. Wydrąż łyżeczką miąższ. Miąższ 

włóż do naczynia. Skrop go sokiem cytrynowym i oliwą. Dodaj serek śmietankowy i rozgniataj 

masę widelcem, aż nabierze jednolitego koloru. Posiekaj bazylię i czosnek. Dodaj je do pasty. 

Dopraw według uznania solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Gotową pastę połóż na wafle. 
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Propozycja Zuzi i Doroty Torbus z klasy 5a  

Wyszperane w książce: „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, autor: Anna Lewandowska, 

wydawnictwo: Burda Książki 

Bób z kurkami 

 

składniki: 

3 szklanki bobu 

3 szklanki świeżych kurek 

dymka 

masło klarowane i masło zwykłe 

jogurt sojowy 

świeży tymianek 

sól morska 

 

Sposób przygotowania: 

Bób umyć i ugotować w lekko osolonej wodzie. Kurki oczyścić. Na patelni rozgrzać masło 

klarowane i wrzucić kurki, dodać tymianek i szczyptę soli. Dusić kilka minut, pod koniec dodać  

3 łyżki naturalnego jogurtu sojowego. Wymieszać kurki z bobem, dodać łyżkę świeżego masła  

i dużo koperku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja Nicoli Mazur z klasy 5a i Mamy Pani Edyty Mazur 

Sałatka z sosem winegret 

 

składniki: 

sałata lodowa 

kukurydza w puszce  

cebula 

ogórek konserwowy 

pomidory koktajlowe 

ser feta  

sos winegret 

 

sposób przygotowania: 

Pokroić sałatę lodową, pokroić w kostkę cebulę, ogórek konserwowy. Połączyć składniki, dodać 

kukurydzę. Pokroić na cztery części pomidory koktajlowe i połączyć z resztą. Pokroić ser feta  

w kostkę i dodać do sałatki. Polać całość sosem winegret 
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Propozycja Pani Anny Misiło - Mamy Jakuba Lipnickiego z klasy 4b 

Sałatka z czerwoną fasolą 

 

składniki: 

majonez dekoracyjny – 3 łyżki 

szynka konserwowa – 200g 

ser żółty – 150g 

por – 100g 

fasola czerwona – 1 puszka  

kukurydza – 1 puszka  

natka pietruszki, posiekana – 3 łyżki 

sól, pieprz – do smaku 

 

sposób przygotowania: 

Szynkę, ser i pora pokrój w cienkie paseczki, fasolę i kukurydzę odsącz z zalewy, por przelej 

wrzątkiem, odsącz i ostudź. Połącz wszystkie składniki z majonezem 

dopraw solą i pieprzem 

 

 

Propozycja klasy 6c – wyszperane na stronie ugotuj.to 

Sałatka wiosenna po włosku 

 

składniki: 

mieszanka sałat lub tylko rukola 

500 g pomidorków koktajlowych 

ser grana padano lub parmezan 

pieczywo  

sos 

3 łyżki śmietany gęstej (np. 12%) 

3 łyżki majonezu 

czosnek 

sól i pieprz 

 

sposób przygotowania: 

Łączymy wszystkie składniki sałatki z sosem. Podajemy z grzankami 

 

 

Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Roladki z niespodzianką 

 

składniki: 

plastry dobrej wędliny (wędzony schab, polędwica, szynka) 

plastry dobrego żółtego sera 

papryka pokrojona w słupki 

ogórek zielony pokrojony w słupki  

szczypiorek, lub koperek 

 

sposób przygotowania: 

Na plastry szynki nałożyć ser, na środku ułożyć paprykę i ogórek oraz szczypiorek/koperek. 

Zawinąć w roladkę. Podawać z ciemnym pieczywem i np. z pomidorkami koktajlowymi. 
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Propozycja Agnieszki Graboń, Mamy Martyny z klasy 6a 

Lekka letnia sałatka 

 

składniki: 

kilka listków sałaty masłowej (czyli zwykłej zielonej) 

garść listków rukoli 

garstka kiełków fasoli mung 

3 rzodkiewki, pokrojone w słupki 

pół pomidora malinowego, pokrojonego w małe kawałki 

2 łyżki zielonego groszku 

1 dymka ze szczypiorkiem, pokrojone na plasterki 

2 jajka ekologiczne (klasy 0),ugotowane na twardo 

listki świeżej bazylii 

listki świeżej kolendry 

kawałek twarogu, grubo pokruszony 

łyżka dobrej oliwy z oliwek 

łyżka octu balsamicznego 

 

sposób przygotowania: 

Wymieszać sałaty, liście i kiełki, dodać oliwy i octu, wymieszać. Dodać pozostałe składniki oprócz 

jajek, lekko wzruszyć, na wierzch położyć jajka pokrojone w ćwiartki i jeść ze smakiem. 

 

 

Propozycja Pawła Bagniaka i Ewy Ochnio 

Lekka sałatka na kolację 

 

składniki: 

1 jajko 

1 ogórek małosolny 

8 pomidorków koktajlowych 

12 plasterków szynki z kurczaka 

1/2 sałaty lodowej 

chleb pełnoziarnisty 

sos: 

1 jogurt naturalny 

trochę białego pieprzu 

czosnek 

 

sposób przygotowania: 

Sałatę umyć i osuszyć, wyłożyć na talerz. Pomidorki i ogórek pokroić i ułożyć na sałatę. Szynkę 

zwinąć w rulonik, ułożyć. Jajko ugotować na twardo, pokroić w ćwiartki i też ułożyć na talerzu. 

Jogurt połączyć z czosnkiem i doprawić pieprzem do smaku. Oblać sałatkę sosem i podać  

z pieczywem. 
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Propozycja Hani Posz z klasy 2c 

Kolorowe grzanki 

 

składniki: 

pokrojona na plastry bagietka  

kilka plastrów dobrej wędliny 

pomidor,  

papryką, lub inne ulubione warzywo 

tarty  żółty ser 

świeże zioła 

 

sposób przygotowania: 

Piekarnik rozgrzać do 180 st.C. Na plastry bagietki układać wędlinę, następnie warzywa. Całość 

posypać startym serem. Piec do zrumienienia chleba i stopienia sera. Przed podaniem posypać 

świeżymi ziołami np. oregano. 

 

 

Propozycja Tymka Stali z klasy 2c i Mikołaja Stali z klasy 4d 

Kanapki z pieczywa chrupkiego 

 

składniki: 

pieczywo chrupkie 

biały serek 

sałata 

pomidor 

ogórek zielony 

papryka 

szczypiorek 

 

sposób przygotowania: 

Każdą kromkę smarujemy twarożkiem, następnie układamy fantazyjnie pozostałe składniki. 
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Propozycja Pani Dominiki Czyżewskiej – mamy Wiktora z klasy 4b 

Koreczki z fasolą 

 

składniki: 

fasola biała 

fasola czerwona 

oliwki zielone 

ser żółty 

szynka 

ogórek konserwowy 

 

sposób przygotowania: 

szynkę, ser, ogórek kroimy w niewielkie kwadraciki, następnie składniki nadziewamy na 

wykałaczkę w kolejności od góry: fasola biała, fasola czerwona, połówka oliwki, szynka, ogórek, 

ser (grubsze kostki). Oczywiście składniki można dobrać w zależności od gustu :) 

 

 

 

A NA KONIEC… 

Napijmy się czegoś wakacyjnego! 

 

Koktajl z płatkami owsianymi + wyciskany sok z pomarańczy  

 

składniki: 

Garść malin  

½ szklanki jogurtu naturalnego 

½ szklanki mleka 

1/3 banana 

1 kiwi 

2-3 łyżki płatków owsianych 

4 pomarańcze 

 

sposób przygotowania: 

Owoce myjemy i obieramy. Wszystkie składniki oprócz płatków miksujemy w blenderze. Na górę 

wsypujemy płatki. Podajemy schłodzony. Pomarańcze na sok wyciskamy. 

 

   

  Dziękujemy za przepis Tymkowi i Mikołajowi Stala 
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PODZIĘKOWANIA 

 

 

Ta książka nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Przede wszystkim pragnę 

podziękować dzieciom oraz ich rodzicom i babciom – autorom zamieszczonych tu przepisów,  

a także tym, którzy napracowali się, wybierając ciekawe, proste i zdrowe propozycje z różnych 

źródeł. Dziękuję Panu Jerzemu Sojce za zaprojektowanie okładki a dzieciom za rysunki, Pani 

Monice Kucie za opatrzenie rozdziałów komentarzami, Paniom Joannie Jakubowskiej-Mróz  

i Izabeli Grabowskiej za inspirację i dołączenie własnych przepisów. Dziękuję Dyrekcji Zespołu 

Szkół Sportowych w Tychach za wyłożenie środków na wydrukowanie tej książki. Ale przede 

wszystkim dziękuję wychowawcom klas, które zaangażowały się w projekt: Reginie Góral, 

Małgorzacie Ćwiklińskiej-Kostuś, Marzenie Profasce, Bożenie Kuś, Joannie Pisuli, Monice Kucie, 

Iwonie Kusińskiej, Alinie Bielskiej i Danucie Wosz. To na barkach wychowawcy spoczywa 

organizacyjna strona wszelakich szkolnych przedsięwzięć. 

Nie wszystkie przepisy można było zamieścić, w niektórych konieczna była nieznaczna 

korekta (ale proszę się nie obawiać, nie chodzi o zmianę smaku potraw!). Wszystkie 

niedociągnięcia z tego tytułu biorę na siebie, a za wszelakie błędy, które mogły się tu wkraść, 

najmocniej przepraszam. 

Książka będzie się rozrastać. Choć część przepisów z Kiermaszu Bożonarodzeniowego 

została już tu zamieszczona, jest jeszcze sporo takich, które czekają na publikację. Oczywiście 

nastąpi ona w odpowiednim, bliskoświątecznym czasie. 

Wierzę, że książka ta będzie dla Was Drodzy Czytelnicy inspiracją, by pokochać zdrową  

i smaczną kuchnię. 

 

Małgorzata Gardner 


