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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wspaniałymi, smacznymi 
i zdrowymi przepisami na potrawy świąteczne przygotowanymi przez 
uczennice i uczniów z klas 4a i 4b wraz z rodzinami. Święta Bożego 
Narodzenia to również czas rodzinnego biesiadowania, niech będzie 
więc smaczne, ale i zdrowe. I pamiętajmy o spacerach! 

 

Małgorzata Gardner 
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Barszcz wigilijny mamy Marceliny Kmieć z 4a 
 
Podstawą dobrego wigilijnego barszczu jest dobry zakwas z buraków.   
Do dużego kamionkowego garnka wkładamy: 

cienko obrane i grubo pokrojone buraki (aby były ciężkie i żeby nie wypływały na 
wierzch), mniej więcej do ¾ garnka.  Buraki przekładamy dużą ilością obranego i 
pokrojonego na połówki czosnku (ok. 10 dużych ząbków) , pomiędzy buraki 
wrzucamy kilka ziaren ziela angielskiego, czarnego pieprzu oraz kilka liści laurowych. 

Całość zalewamy przegotowaną i ostudzoną wodą rozmieszaną z solą – na 1 litr 
wody dajemy 1 łyżkę soli . Zalewa musi zakrywać buraki. Na wierzch kładziemy 
kromkę białego chleba. Przyspiesza to proces kiszenia. Kamionkę przykrywamy i 
odstawiamy w ciepłe miejsce na około 7 dni. Po tym czasie próbujemy, jeśli jest mało 
kwaśny to oznacza, że potrzebuje jeszcze 1-2 dni. 

Tak przygotowany zakwas dodajemy do bulionu warzywnego. Nie potrzebujemy tym 
samym sztucznych koncentratów ze sklepu. 

Składniki na bulion warzywny: 
1 litr wody 
3 nieduże marchewki 
1 nieduża pietruszka 
1 por, tylko ciemnozielone liście 
¼ selera 
½ jabłka 
2 suszone śliwki 
10 suszonych grzybów 
4 ziarna ziela angielskiego 
4 liście laurowe 
4 jałowce 
2 goździki 
1 łyżeczka oleju 
sól 

Przygotowanie: 

Wszystkie warzywa na bulion dokładnie szorujemy. Seler obieramy, a resztę warzyw 
oraz jabłko pozostawiamy w skórkach. Tak przygotowane wkładamy do dużego 
garnka razem z resztą składników, przykrywamy i gotujemy na małym ogniu przez 
przynajmniej 1 godzinę. 
Po tym czasie bulion odcedzamy, dokładnie wyciskamy warzywa z płynu. 
Do gotowego bulionu wlewamy stopniowo nasz buraczany zakwas do momentu 
uzyskania pożądanego smaku. Na koniec dodajemy 1 łyżeczkę  majeranku oraz 
świeżo zmielony pieprz. Podgrzewamy na minimalnym ogniu przez kilka minut. Po 
tym czasie próbujemy i w razie potrzeby dodajemy więcej bulionu. Barszcz podajemy 
z uszkami. 
Jest smakowity :)) 
 
 

           Marcelina Kmieć klasa 4a 
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Brownie jaglane - ciasto z kaszy jaglanej – przepis mamy Oli Sykuły z 
4a 
Składniki: 

- kasza jaglana (ugotowana) 370g 
- jajko 2 szt, 
- "słodzidło" - cukier trzcinowy, erytrol, ksylitol, stevia - do smaku, 
- olej kokosowy roztopiony 60g 
- jagurt naturalny - 0,5 szkl, 
- prawdziwe kakao - 0,5 szkl, 
- proszek do pieczenia - 1 łyżeczka, 
- sól - szczypta 
 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki przekładamy do blendera, dokładnie miksujemy na gładką masę. 
Wylewamy do foremki (około 18 cm - im większa foremka, tym ciasto będzie dłuższe 
i niskie). Wkładamy do nagrzanego na 180C piekarnika na ok. 50 min. Studzimy 
bardzo dokładnie i dopiero wówczas kroimy. Smacznego !!! 

 

 

 

Ola Sykuła klasa 4a 



5  

 

CHLEBEK Z CUKINI  

PRZYGOTOWANIE: 15 MINUT 
PIECZENIE:     60 MINUT  
ILOŚĆ PORCJI:    8 – 10 
 

Składniki: 

11 - 12 Daktyli Medjool (nie suszone daktyle) 
240ml mleka roślinnego lub wody 
2 łyżeczki ekstraktu wanilinowego 
120g płatków owsianych lub 125g mąki gryczanej 
90g kaszy jaglanej nieugotowanej 
1 łyżeczka cynamonu 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1/2 łyżeczki zmielonej gałki muszkatułowej 
1/2 łyżeczki zmielonego imbiru 
2 obrane i potarte cukinie 
60g posiekanych orzechów włoskich 
 

Sposób przygotowania: 

1. W małej miseczce umieść 
daktyle (bez pestek), mleko 
rośline lub wodę i ekstrakt z 
wanili, odstaw na bok na 
minimum 15 minut (im dłużej 
tym lepiej) żeby daktyle 
całkowicie zmiękły. Podgrzej 
piekarnik do 160 stopni i wyłuż 
wąską/podłużną formę papierem 
do pieczenia. 
2. Zmiel płatki owsiane (lub 
mąkę gryczaną) z kaszą jaglaną 
na wysokich obrotach. 
Mieszankę przesyp do średniej 
miski, dodaj cynamon, proszek 
do pieczenia, sodę, imbir i gałkę 
muszkatułową. 

3. Namoczone daktyle (z 
mlekiem/wodą i wanilią) przelej 
do blendera i zblenduj na gładką 
masę. Wy-mieszaj z suchymi 
składnikami, potartą cukinią i 
orzechami. 
 
4. Przełóź ciasto do formy i 
rozprować równomiernie. Piecz 
przez 60 minut lub aż góra zrobi się 
brązowa. Odczekaj 10 minut przed 
wyjęciem z formy. Serwuj 
całkowicie ostudzony. 
 

 

 

w rodzinie od 3 lat, wyszukany w internecie 
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CIASTECZKA Z KLEIKU RYŻOWEGO 
Składniki: 

Jedno opakowanie kleiku ryżowego (ok. 170g) 
3 jajka 
Kostka miękkiego masła (200g) 
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 
Jedno opakowanie cukru waniliowego 
4 czubate łyżki wiórek kokosowych (sprawdź na opakowaniu, żeby nie były 
siarkowane!) 
Dżem do udekorowania 
 

Wszystkie składniki (oprócz dżemu) wyrobić razem. Piec w temp. 180oC przez ok. 
15-20 min. 

SMACZNEGO! 

 

 

 

 

Przepis pani Agnieszki Muszyńskiej, mamy Emilii Muszyńskiej z 4a 
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Ciastka ziarenkowo – miodowe z przepisu rodzinnego Franka Mirosa z 
4b 
SKŁADNIKI: 

2 szklanki sezamu 
1 szklanka słonecznika 
6 łyżek miodu 
1 łyżka oleju rzepakowego 
Opcjonalnie można dodać ziarna dyni i suszoną żurawinę. 
 
Wszystkie składniki umieszczamy w jednym naczyniu. Mieszamy ręcznie ze sobą. 
Wymieszane składniki wykładamy na blachę wyłożoną papierem pergaminowym. 
Uklepujemy i nacinamy nożem w taki sposób by powstały kwadratowe ciasteczka 
(po upieczeniu będziemy dzielić ciasteczka wzdłuż nacięć). Blachę wkładamy do 
piekarnika rozgrzanego do 180 stopni , na ok.10 min (do przyrumienia). 
Po wystygnięciu łamiemy ciasteczka. 
 
W przepisie cukier zastąpiono miodem, stopioną margarynę olejem, a pozostałe 
składniki to samo zdrowie. 
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CIASTO BROWNIE Z TRUSKAWKAMI 
Składniki 

60-70 g mąki ryżowej 
40 g mąki kukurydzianej 
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
3 jajka 
1 szklanka pokrojonych truskawek 
100 g oleju kokosowego 
200 g gorzkiej czekolady 
250 g cukru kokosowego 
1/3 łyżeczki sody oczyszczonej 
4 łyżki kawałków czekoladowych do ciast 
 
Przygotowanie: 

W małym garnku rozpuścić olej kokosowy, 

czekoladę i cukier kokosowy. 

Umyte truskawki pokroić w drobną kostę - 

kilka sztuk zostawić do dekoracji ciasta. 

W misce wymieszać wszystkie mąki, sodę i 

dodać kawałki czekoladowe do ciast. 

Osobno ubić białko i dodać do niego 

rozpuszczoną czekoladę oraz żółtka. 

Wszystkie skłądniki połączyć i wymieszać, 

na końcu dodać truskawki, a kilka 

pozostawionych w plastrach ułożyć na 

wierzchu ciasta. 

Rozgrzać piekarnik do 170 stopni. 

Foremkę /21x21/ wyłożyć papierem do 

pieczenia i piec ok. 45 minut. 

 

 

 
 

Autor przepisu: 

Anna Lewandowska, znalezione i wykonane przez Nicole Gucwa z mamą 
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 Karp w soczysto zielonych liściach szpinaku  
W moim rodzinnym domu, babci Adasia, na święta Bożego Narodzenia od lat jednym 

z 12 serwowanych dań jest smażony karp. Przez lata, tradycją było obsmażania 

dzwoneczków karpia w głębokim oleju w panierce z mąki pszennej. W związku z tym, 

że chcieliśmy zmniejszyć kaloryczność dania i poprawić jego „zdrowotność”, 

wprowadziliśmy modyfikację, tzn.: zamieniliśmy olej, patelnię i panierkę na naczynie 

żaroodporne, piekarnik i szpinak. Przepis, poniżej:  

Składniki:  

500 g fileta z karpia  

200 g świeżego szpinaku  

2 – 3 łyżki masła  

czosnek  

świeży rozmaryn  

sól, pieprz, gałka muszkatołowa  

oliwa  

Przygotowanie:  

Filety z karpia umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Natrzyj kawałki karpia 

masełkiem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Każdy kawałek karpia z gałązką 

rozmarynu zawiń w folię aluminiową i piecz w pierniku nagrzanym do 180 stopni 

przez 30-40 minut. W tym czasie przygotuj szpinak. Przełóż szpinak na patelnię z 

łyżeczką oliwy i odrobiną wody w celu jego zblanszowania. Dodaj przeciśnięty przez 

praskę czosnek i duś jeszcze chwilę. Dopraw solą, pieprzem oraz gałką 

muszkatołową. Podawaj karpia ze 

szpinakiem.  

Uwaga! Filety z karpia można 

namoczyć kilka godzin wcześniej w 

mleku,będzie jeszcze smaczniejszy. 

Poglądowe zdjęcie (niestety nie 

mojego autorstwa, ale żeby było 

bardziej zachęcająco postanowiłam 

poszukać przykładu) 
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Piernik pomarańczowy z mąki jaglanej  
Składniki:  

200 g mąki jaglanej  

100 g oleju kokosowego  

120 g ksylitolu  

50 ml mleka 0,5 % tłuszczu  

2 jajka 120 g  

1 pomarańcza 200 g  

łyżeczka proszku do pieczenia 5 g  

2 łyżki przyprawy do piernika  

łyżka ciemnego kakao 10 g  

aromat śmietankowy (opcjonalnie)  

Przygotowanie:  

Starannie umyj pomarańczę i zetrzyj skórkę na tarce z małymi oczkami. Następnie 

wyciśnij z niej sok do kubka. Jajka wbij do miski i zmiksuj na wysokich obrotach na 

puszystą masę. Dodaj ksylitol i dalej miksuj. Dodaj do masy olej koksowy, mleko oraz 

sok pomarańczowy i kontynuuj miksowanie. Następnie wsyp powoli mąkę, ciągle 

miksując oraz proszek do pieczenia i przyprawę do piernika. Dodaj skórkę z 

pomarańczy oraz aromat śmietankowy i wymieszaj łyżką. Przelej masę do formy do 

pieczenia posmarowanej odrobiną oleju koksowego. Moja forma była mała – miała 

18 cm średnicy. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 40-50 minut. 
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KOTLECIKI Z KALAFIORA 
Składniki: 

Jeden mały kalafior 

125g. ryżu 

Pęczek koperku 

1 jajko 

Sól i pieprz 

Bułka tarta 

 

Kalafior ugotuj w posolonej wodzie, odsącz, ostudź, posiekaj. Ryż ugotuj w osolonej 

wodzie, odsącz, ostudź. Posiekaj koperek. 

Wszystko wymieszaj, dodaj jajko, sól, pieprz, bułkę tarta. Smaż na rozgrzanym 

tłuszczu uformowane wcześniej kotleciki. Bardzo dobrze smakują z pasata 

pomidorową. 

SMACZNEGO! 

 

 

 

Przepis pani Agnieszki Muszyńskiej, mamy Emilii Muszyńskiej z 4a 
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MUFFINKI DYNIOWE  
SKŁADNIKI 

 12 SZTUK 

 300 g mąki pełnoziarnistej  

 po 1 łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej 

 170 g cukru brązowego/ksylitolu/stewii 

 skórka starta z 2 pomarańczy 

 2 łyżki cukru wanilinowego 

 2 jajka wiejskie 

 200 g PURÉE Z PIECZONEJ DYNI (może być świeża lub 

mrożona )  

 60 ml mleka 

 150 g masła, roztopionego 

 dżem lub marmolada domowa do nadziania/czekolada gorzka   

PRZYGOTOWANIE 

 Piekarnik nagrzać do 190 stopni C. Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem 

do pieczenia i sodą. Dodać cukier, szczyptę soli, skórkę z pomarańczy, 

wanilię. Wymieszać i odstawić. 

 W drugiej misce roztrzepać widelcem jajka razem z purée z dyni. Dodać 

roztopione masło i mleko, wymieszać widelcem. 

 Teraz wszystkie składniki delikatnie łączymy za pomocą łyżki: do sypkich 

składników dodajemy masę jajeczną i krótko oraz delikatnie mieszamy łyżką, 

tylko do połączenia się składników. 

 Ciasto wyłożyć do papilotek, na wierzchu można posypać czekoladą nadziać 

dżemem lub marmoladą  Wstawić do piekarnika i piec przez około 18 - 20 

minut, do suchego patyczka.  

 

Dominika Wicik klasa 4a 



13  

 

OWOCOWA CHOINKA 
  
Składniki: 

 kiwi  10 sztuk 

 banan 

 granat 

  

Kiwi obieramy ze skórki i kroimy na plastry. Z banana wykrawamy gwiazdkę, a granat 

"rozbrajamy" na kulki. 

Kiwi układamy warstwami stopniowo do góry tworząc choinkę. Górę dekorujemy 

gwiazdką z banana, a kiwi przyozdabiamy kulkami granatu według uznania. 

                        

 

 
 Smacznego  

 

 

Autor: Piotr Masłowski       
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Przepis na bardzo dobry pasztet 
 

Przesyłam przepis na bardzo dobry pasztet, który zawsze robiła moja babcia na 
Swięta ale niestety Mateusz nie mógł go spróbować, ponieważ nie zdążył już poznać 
swojej babci. Postaram się w tym roku go zrobić. 

Składniki: 
 

 0,8 litra ugotowanej cieciorki 
  1/3 litra ugotowanej pszenicy,  
  kilkanaście suszonych i ugotowanych grzybów,  
  2 łyżki mąki gryczanej, 
  3 podsmażone cebule,  
  2 łyżki oleju,  
 1/3 szklanki wywaru z warzyw (może być woda),  
  sos sojowy. 

 

Cieciorkę, pszenicę, płatki i grzyby mielimy, dodajemy pozostałe składniki, 
przyprawiamy i dobrze mieszamy. Po nałożeniu do form pieczemy w piekarniku ok. 
60 minut.Podobnie sporządzamy pasztety z innych zbóż i strączków.  

Pozdrawiam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Sewera Buczak  mama Mateusza Buczak 
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Pierogi ruskie z mąki żytniej pełnoziarnistej 
 

Składniki: 

Na ciasto: 

 3 szklanki mąki żytniej pełnoziarnistej 
 2/3 szklanki ciepłej wody 
 1 jajko 
 2 łyżki oleju rzepakowego 

Na farsz: 

 1/2 kg ziemniaków 
 250 g chudego twarogu 
 1 duża cebula 
 1 łyżka oleju rzepakowego 
 sól 
 pieprz 

Dodatek: 

 jogurt naturalny 
 koperek 

Przygotowanie: 
  
1. Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w lekko osolonej wodzie. Ugotowane 
ziemniaki dokładnie gnieciemy i zostawiamy do ostygnięcia. 
  
2. Cebulę kroimy w kosteczkę i wrzucamy na rozgrzany olej, szklimy około 5 minut. 
Ser rozgniatamy widelcem. Do ostudzonych ziemniaków dodajemy, ser, cebulę i 
doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy na masę. 
  
3. Z przesianej mąki, jaja, oleju i wody wyrabiamy dokładnie ciasto. Gotowe ciasto 
rozwałkowujemy, wycinamy koła, dajemy łyżeczkę farszu i zlepiamy pierogi. 
Gotujemy do wypłynięcia w lekko osolonej wodzie. Polewamy jogurtem naturalnym i 
obsypujemy posiekanym koperkiem. 
  
Z podanej porcji wychodzi około 55 pierogów. 
 

 
 SMACZNEGO :) 

 

Przepis: źródło pysznie-zdrowo-kolorowo Smaker                    Tomasz Przybyłowski klasa 4B 
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Przepis na czarną babkę 
 
Składniki: 
 

 4 jajka 
 1/2 szklanki kakao 
 2 szklanki mąki pszennej bio pełnoziarnistej 
 1 szklanka cukru brzozowego  
 2 łyżeczki sody oczyszczonej  
 4 łyżeczki mąki ryżowej  
 1 kostka margaryny bez-mlecznej z olejem kokosowym 
 rodzynki  
 orzechy 

 

Przygotowanie: 
 
Oddzielić żółtka od białek, żółtka utrzeć z cukrem, białka ubić na pianę, margarynę 
rozpuścić i wymieszać z kakao, dodać mąkę i połączyć wszystko z białkami dodać 
bakalie,  piec w temp. 180 st ok. 1 godz. Upieczoną babkę polać rozpuszczoną 
ciemną czekoladą, można posypać kokosem.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis od Radka Sojki z 4b 
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Zupa rybna 

Składniki: 

4 kawałki ryby Karpia 

Warzywa: 2 pietruszki, 1 seler, 1 por, 3 listki kapusty, 3 ząbki czosnku, 3 marchewki 

Pierz i sól 

Na małym ogniu gotować ok 60 min, potem przelać wywar przez sitko aby pozbyć się 
rybich łusek. 

Do zupy proponuję kluseczki tzw.  lane ciasto. 

 

 

Śledzie gotowane zielone 

Składniki: 

½ kg śledzia zielonego 

2 cebule 

Sos:  

50 ml octu spirytusowego, 

50 ml oleju rzepakowego  

100 ml koncentratu pomidorowego 

1 łyżka wody 

Pieprz i sól 

Filet śledziowy kroimy w dzwonki układamy na dno garnka. Na śledzie układamy 
pokrojoną cebulę i posypujemy solą i pieprzem. Nakładamy kolejną warstwę i 
również przyprawiamy. Na końcu zalewamy przygotowanym sosem  (ocet, olej, woda 
oraz koncentrat). 

Gotujemy na małym ogniu  pod przykryciem do 20 min  delikatnie mieszając. 
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Sałatka ze śledzi marynowanych 

Składniki: 

1 słoik śledzików  

3 buraki 

2 marchewki   

2 jabłka 

1 cebula 

Majonez 

Buraki i marchew ugotować.  

Układać  warstwami, a pomiędzy smarować majonezem i wierzch zakończyć 
majonezem.   

          Smacznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy rodzinne Andrzeja Kłoska z 4b 
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Rolada łososiowa ze szpinakiem 

 

SKŁADNIKI 

 250 gr łososia wędzonego 
 200 gr serka śmietankowego 
 2 łyżki chrzanu tartego 
 450 gr szpinaku mrożonego rozdrobnionego 
 4 jajka 
 20 gr mąki pszennej 
 1 ząbek czosnku 
 Szczypta soli 
 Szczypta pieprzu 
 Szczypta gałki muszkatołowej 

 

PRZEPIS 

Szpinak rozmrażamy na sicie, odsączmy wodę. 

Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. 

Ubijamy białka na sztywno. 

Pozostałe żółtka po oddzieleniu białek ucieramy z mąką na gładką masę. 

Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, szpinak i przyprawy – mieszamy do 
połączenia składników. 

Do całości dodajemy ubite białka i delikatnie mieszamy. 

Dużą blachę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy masę. 

Pieczemy około 8-10 minut. Wyjmujemy i studzimy. 

Ciasto szpinakowe po ostudzeniu smarujemy serkiem wymieszanym z chrzanem, 
układamy plasterki łososia. 

Delikatnie zwijamy całość w roladę. 

Przed podaniem rolada powinna chłodzić się przez kilka godzin w lodówce. 

Do smaku można skropić sokiem z cytryny. 

SMACZNEGO! 

      Oryginalny przepis pochodzi z: przepisowania.pl 
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Ryba po grecku – przepis mamy Oli Sykuły z 4a 

Składniki: 

1/2 kg marchewki, 4 korzenie pietruszki, mały seler, 1/2 średniego pora, 3 cebule, 1 
łyżka oleju, sól, pieprz, po kilka listków laurowych i ziaren ziela angielskiego, około 1 
kg filetów z białej ryby np: pstrąga, 1 lub 2 ząbki czosnku, szklanka przecieru 
pomidorowego.  

Sposób przygotowania: 

Marchewkę, pietruszki oraz selera obrać i pokroić w słupki lub zetrzeć na grubej 
tarce. Cebulę i pora drobno pokroić. Warzywa ugotować z bulionem, dodać 
przyprawy i dusić przez około 10 min. Filety z ryby podzielić na mniejsze kawałki, 
natrzeć czosnkiem, solą i pieprzem, a następnie obsmażyć. Do warzyw dodać 
przecier pomidorowy - wymieszać, po czym odłożyć połowę warzyw na bok. Włożyć 
do środka rybę, przełożyć resztą warzyw i dusić na małym ogniu, aż składniki będą 
miękkie - ok. 10-15 minut. Smacznego!!! 

 

 

 

Przepis mamy Oli Sykuły z 4a 
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SAŁATKA Z RUKOLI 

Składniki: 

Jedno opakowanie rukoli 

Ser feta 

Suszone pomidory 

Pistacje 

Wszystko razem wymieszać. 

SMACZNEGO! 

 

 

 

Przepis pani Agnieszki Muszyńskiej, mamy Emilii Muszyńskiej z 4a 
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SERNIK Z BRZOSKWINIAMI 

Składniki- spód ciasta 

 3 szklanki mąki 
 1 kostka masła 200g 
 3 łyżki cukru brzozowego 
 5 żółtek 
 3 łyżeczki proszku do pieczenia 

Przygotowanie: 

 Ciasto zagnieść i podzielić na dwie 
części. 

 Jedną rozwałkować i położyć na 
dnie blaszki do pieczenia, a drugą 
zamrozić i zetrzeć na tarce na 
wierzch placka. 

Masa serowa 

 50 dkg sera białego /twaróg/ 
 1 jajko 
 1 budyń śmietankowy 
 1/2 kostki masła 
  1  szklanka cukru brzozowego 

Przygotowanie: 

 Ser utrzeć, wyłożyć na ciasto. Na ser nałożyć pokrojone w  kostkę 
brzoskwinie. 

 Ubić pianę z 5 białek, szczypty soli i 3 łyżek cukru brzozowego  - wyłożyć na 
brzoskwinie. 

 Na wierzch dodać starte ciasto na tarce. 
 Ciasto piec w piekarniku 50 minut w temperaturze 200 stopni. 

 

 

 

 

 
Autor przepisu: Barbara Szczesiek, znalezione i wykonane przez Nicole Gucwa z mamą 
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Świąteczna galareta 

Składniki 

 0,5kg łapek z kurczaka  
 1 kurczak 
 1 golonka 
 Cebula 
 2 pietruszki  
 3 marchewki  
 Seler 
 Czosnek 
 Sól 
 Pieprz  
 Wegeta  
 3 listki laurowe 
 5 ziarenek ziela angielskiego  
 Maggi  
 Parę listków pietruszki natki 
 5 jajek ugotowanych na twardo 
 Groszek konserwowy 

 

Z łapek obcinamy pazurki. Wkładamy do garnka na nie układamy kurczaka 
poporcjowanego. Dodajemy marchew, pietruszkę i seler. W drugim garnku gotujemy 
tak samo golonkę. Zalewamy wodą aby tylko przykryć składniki. Gotujemy wywar. Po 
godz. dodajemy pieprz, sól w sporej ilości, maggi, wegetę oraz listek laurowy i ziele 
angielskie oraz czosnek. Gotujemy jeszcze godz. Następnie mięso wyciągamy do 
ostygnięcia a wywar przelewamy przez sitko. Do miseczek lub filiżanek wkładamy po 
listku natki, po kilka groszków konserwowych, po ósemce jajka, ugotowaną 
marchewkę i pietruszkę. Mięso z nóżek, kurczaka i golonki obieramy, kroimy na 
drobniejsze kawałki i wrzucamy do kubeczków. Wywary łączymy razem i zalewamy 
miseczki. Odstawiamy do ostygniecia. Podajemy z sokiem z cytryny. 

 
 

 

 

 

 

Pozdrawiam Nadia Kabus 



24  

 

Spis treści 
Barszcz wigilijny mamy Marceliny Kmieć z 4a ......................................................................................3 

Brownie jaglane - ciasto z kaszy jaglanej – przepis mamy Oli Sykuły z 4a .............................................4 

CHLEBEK Z CUKINI ...............................................................................................................................5 

CIASTECZKA Z KLEIKU RYŻOWEGO.......................................................................................................6 

Ciastka ziarenkowo – miodowe z przepisu rodzinnego Franka Mirosa z 4b ..........................................7 

CIASTO BROWNIE Z TRUSKAWKAMI ....................................................................................................8 

Karp w soczysto zielonych liściach szpinaku ........................................................................................9 

Piernik pomarańczowy z mąki jaglanej .............................................................................................. 10 

KOTLECIKI Z KALAFIORA .................................................................................................................... 11 

MUFFINKI DYNIOWE ......................................................................................................................... 12 

OWOCOWA CHOINKA ....................................................................................................................... 13 

Przepis na bardzo dobry pasztet........................................................................................................ 14 

Pierogi ruskie z mąki żytniej pełnoziarnistej ...................................................................................... 15 

 

 


