
Mój przepis na smakołyk



Naleśnikowy 
chomik 
z owocami

Hanna Gąsior, klasa 2a



Owocowy 
koktajl

Aleksander Gąsior, klasa 4b



Deser jogurtowo - owocowy

Adam Turemka, klasa 6a



Racuszki z owocami

Jakub Roguszewski, klasa 4b

Składniki: 
2 serki homogenizowane, 
2 jajka, 
szklanka mąki, 
szklanka mleka, 
pół łyżeczki cynamonu,
1 jabłko, 1 banan.

Sposób przygotowania: 
Składniki dokładnie mieszamy, dodajemy 
pokrojone w kostkę jabłko i banan, smażymy.
Podajemy z cukrem pudrem, dżemem lub 
miodem. 



Faszerowane jajka

Dawid Zagrajek, klasa 2d



Syrniki

Miłosz Gram, klasa 2b



Lody

Nina Kurtiak, klasa 1c



Mufinki 
z malinami 
i marchewką

Patrycja Zygmunt, klasa 8b



Sałatka owocowa

Paweł Skolimowski, klasa 1b

Składniki: 
1 banan,
1 jabłko,
1 gruszka,
1 mała kiść ciemnych winogron, 
2 mandarynki.

Sposób przygotowania: 
Wszystko kroimy w dowolne kawałki 
tak aby były na jeden kęs. Po kolei 
wsypujemy do miski, mieszamy 
wszystkie składniki razem. Gotowe. 



Koktajl szpinakowy

Mateusz Skwierczyński, klasa 5a

Składniki: 

garść szpinaku, 
jabłko, 
gruszka, 
łyżeczka miodu, 
pół szklanki wody.

Sposób przygotowania: 
Do pojemnika wrzucamy szpinak, 
pokrojone jabłko i gruszkę, miód oraz 
wlewamy pół szklanki wody. 
Wszystko razem miksujemy i gotowe. 



Kebab wegetariański

Arek Sewerynik, klasa 8b

Składniki:
Tortilla, kotlety sojowe, ogórek, pomidor, pół kapusty 
pekińskiej, cebula, sos czosnkowy, słodka papryka 
w proszku, mąka.
Kotlety sojowe moczyć 10 min w wodzie, pokroić na 
cienkie paski i obtoczyć w mące wymieszanej z papryką 
i podsmażyć na patelni. Warzywa pokroić na małe 
kawałki. Na każdej tortilli ułożyć warzywa 
i podsmażone kawałki kotlecików sojowych, polać 
sosem czosnkowym. Tortillę zawinąć i opiec w tosterze. 
Podawać na ciepło. 



Sałatka warzywna

Wiktoria Sewerynik, klasa 5b

Składniki:
3 marchewki,
1 pietruszka,
mały seler,
2 jaja,
1 jabłko,
1 ogórek kiszony,
puszka zielonego groszku, puszka kukurydzy, 
majonez, ziarna słonecznika.

Sposób przygotowania: 
Marchewkę, pietruszkę i seler ugotować i posiekać, 
dodać do posiekanego jabłka, ogórka i posiekanych 
ugotowanych jajek. Dodać groszek i kukurydzę. 
Wymieszać wszystko z majonezem i posypać ziarnem 
słonecznika. 



Sałatka warzywna

Wojciech Sewerynik, klasa 2b

Składniki:
3 pomidory,
2 ogórki,
szczypior,
kiełki,
rzeżucha,
ziarno sezamu do posypania.

Sposób przygotowania: 
Ogórki i pomidory obrać, pokroić w plasterki, dodać 
posiekany szczypior, kiełki, rzeżuchę. Wymieszać, 
posypać ziarnem sezamu. 



Sałatka owocowa

Jan Witkowski, klasa 1c



Potworne gofry

Marta Wąsowska, klasa 2b



Jeżyk na kolorowych liściach

Oliwia Kostrzewska, klasa 2c

Oliwka uwielbia robić i zjadać owocowego 
jeżyka siedzącego na kolorowych liściach :) 
Na wykałaczki nabijamy winogrono 
i wbijamy je w gruszkę. Liście Oliwka robi 
z kiwi i mandarynek.
Oczywiście jeż uwielbia nosić jabłka, więc 
i tu nie może go zabraknąć :)



Jagodowe pierogi polane śmietaną

Oskar Tulec, klasa 1c

Ciasto:
1 kg. mąki, 1 jajko, 1 łyżka soli, 1 łyżka masła, 3 łyżki oleju,
2/5 szkl. gorącej wody.

Farsz jagodowy: 2 kg. jagód posypać mąką.
Śmietana.

Wykonanie :
Wszystkie składniki wymieszać drewnianą łopatką, ugniatać do 
jednolitej masy, ciasto nie powinno się lepić. Podzielić na pół, 
rozwałkować i powykrajać koła, zrobić dziurkę i nałożyć 
łyżeczką jagody, zlepić równo brzegi. Gotowe pierogi wkładamy 
do wrzącej wody lekko posolonej. Po wypłynięciu pierogów 
odlewamy i wykładamy na talerz. Polewamy śmietaną.



Sałatka z soczewicy z cytrusami

Zofia Michalak, klasa 3c

SAŁATKA
zielona soczewica – 250 g, seler naciowy – 2 łodygi, pomarańcza – 1 szt., grejpfrut – 1 
szt., granat – 1 szt., ser feta – 1 szklanka.
SOS - olej rzepakowy – 4 łyżki, ocet winny – 1 łyżka, musztarda francuska – 2 
łyżeczki, miód – 1 łyżka, cytryna – 1 szt., pieprz, sól, DODATKOWO listki mięty.
KROK 1: GOTUJEMY SOCZEWICĘ - Soczewicę przez kilka godzin namaczamy 
w zimnej wodzie. Przecedzamy przez sito i płuczemy pod bieżącą wodą. Gotujemy 
w dużej ilości wody przez 15-20 minut, odcedzamy i studzimy.
KROK 2: KROIMY WARZYWA I OWOCE - Umyty, osuszony seler naciowy kroimy 
w talarki. Cytrusy obieramy ze skórki. Podzieloną na cząstki pomarańczę oraz filety 
wycięte z grejpfruta kroimy na mniejsze cząstki i przekładamy całość do miski 
z soczewicą. Dodajemy pestki z całego granatu (owoc granatu rolujemy na desce, 
lekko dociskając, delikatnie przekrawamy na pół i uderzamy drewnianą łyżką od 
strony skórki do momentu, aż wydobędziemy wszystkie pestki).
KROK 3: POSYPUJEMY SAŁATKĘ FETĄ - Do miski z soczewicą, selerem i owocami 
dodajemy pokruszoną w palcach fetę.
KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY SOS - Olej, ocet winny, musztardę oraz miód 
mieszamy z łyżką soku z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem.
KROK 5: MIESZAMY SAŁATKĘ Z SOSEM - Składniki sałatki polewamy sosem 
i dokładnie mieszamy. Dekorujemy porwanymi w dłoniach listkami świeżej mięty.



Sałatka z selera

Zofia Budzyńska, klasa 1a



Dziękujemy!!!
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