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DRODZY CZYTELNICY! 

          W tym numerze gazetki zostały zamieszczone artykuły przygotowane przez uczniów kl. V. Wasi 

koledzy postanowili opracować małą „książkę kucharską”. Przed nami wiosna i lato – czas towarzyskich 

spotkań na świeżym powietrzu, więc mamy nadzieję, że zamieszczone przepisy pomogą Wam przygotować 

smaczny poczęstunek dla rodziny lub znajomych. 

Zapraszamy do lektury! 

                                                                                                                                     Opiekunki 

      Dla każdego coś zdrowego 

  

                                  /S. Karaszewski/ 



CIASTECZKA BABCI 

Ciasto - składniki: 

50 dag mąki 

25 dag masła  

7 żółtek 

4 łyżki cukru pudru 

I łyżeczka proszku do pieczenia 

Wykonanie: 

Z podanych składników zagnieść kruche 

ciasto. Schłodzić 1 godzinę w lodówce. 

Pianka - składniki:  

2 białka 

20 dag cukru pudru 

Białka ubić z cukrem na sztywno, aż powstanie gęsta masa. 

Dodatki: 

Orzechy krojone 

Słoik dżemu 

Ciasto rozwałkować. Wykrawać foremką ciasteczka. Na wierzch każdego nałożyć piankę 

i posypać orzechami. Piec 15-20 minut w temperaturze 170°C. Po upieczeniu pasujące do 

siebie kształty ciasteczek skleić dżem 

Opracował: Kacper Kurzeja kl. V 

LODY TRUSKAWKOWE 

Składniki /na około 4 kulki/ 

 

-1 banan 

-1 szklanka truskawek 

-1 łyżka mleka kokosowego  

-1 łyżeczka miodu  

Przygotowanie 

 

Banany obieramy i kroimy na kawałki. 

Truskawki myjemy, usuwamy szypułki. 

Wrzucamy do formy i mrozimy. 

Przed podaniem wkładamy do blendera, dodajemy mleko kokosowe oraz miód. Całość 

blendujemy do konsystencji lodów.  

Pozostawiamy w zamrażarce na parę godzin    

                                                                                          Opracowała: Magdalena Lizoń kl. V 



BABECZKI CYTRYNOWE 

 

Składniki 

 

300 g mąki pszennej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

150 g cukru 

szczypta soli 

2 i 1/2 łyżki startej skórki z cytryny (tylko najbardziej żółta zewnętrzna część) 

1 opakowaniu cukru wanilinowego 

2 jajka 

250 ml jogurtu lub kefiru lub maślanki 

125 g masła, roztopionego lub oleju roślinnego 

Przygotowanie 

 Formę na muffiny wyłożyć 12 papilotkami. Piekarnik nagrzać do 1900C. Do jednej 

miski przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia, wymieszać, dodać cukier, sól, 

skórkę z cytryny i cukier waniliowy, ponownie wymieszać. 

 W drugiej misce rozmieszać jajka z jogurtem, kefirem lub maślanką oraz roztopionym 

i ostudzonym masłem lub olejem roślinnym. 

 Mokre składniki wlać do sypkich i delikatnie wymieszać łyżką tylko do połączenia się 

składników. 

 Wyłożyć do papilotek i piec 

przez około 20 - 22 minuty. 

Wskazówki 

Muffinki najlepiej upiec w formie na 

muffiny wypełnionej papilotkami. 

 
 

 

                                                           Opracował: Karol Łatka kl. V 

 

 



CIASTKA OWSIANE Z CZEKOLADĄ 

 

/Przepis na około  30 ciastek/      

Składniki                                                                                                                             

-50 g orzeszków ziemnych, prażonych, niesolonych 

-50 g gorzkiej czekolady, o zawartości min. 50% kakao, 

pokrojonej na kawałki       

-100 g masła miękkiego, pokrojonego na kawałki 

-1 jajko 

-50 g masła orzechowego 

- 125 g 

cukru  

-175 g płatków owsianych, górskich lub błyskawicznych 

- 80 g mąki pszennej 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-1/2 łyżeczki cynamonu mielonego  

 

Sposób wykonania: 

 1. Do miski włożyć masło, jajko, masło orzechowe, cukier, płatki owsiane, mąkę, proszek do 

pieczenia i cynamon . 

2. Wymieszać wszystkie składniki . 

3. Dodać czekoladę i pokrojone orzeszki . 

4. Zamieszać . 

5.Rozgrzać piekarnik do temperatury 1800C. 

6. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia . 

7. Z powstałej masy formować kulki  i je lekko spłaszczać, układać na blasze zachowując 

3 cm odstępu . 

8.  Piec 15-20 minut w 1800. 

9 . Po upieczeniu przenieść ciastka na kratkę . 

 Wartość odżywcza: 1 sztuka – 103 kcal . 

                                                            SMACZNEGO! 

                                                                                                                                  

Opracowała: Milena Potoniec kl. V 



                           ROGALIKI Z MARMOLADĄ 

 

Składniki:          

- 500 g mąki pszennej, 

-25g drożdży świeżych pokruszonych, 

-100g masła, pokrojonego na kawałki , 

-2 jajka 

-180g kwaśnej śmietany,18% tłuszczu, 

-1 łyżeczka cukru, 

-150g marmolady, 

-1 białko, 

-cukier puder do posypania rogalików,       

Przygotowanie: 

1 Do miski wsypać mąkę dodać drożdże i masło , wymieszać. 

2 Dodać cukier, jajka i śmietanę, wyrobić ciasto. 

3 Na misce postawić miseczkę, odważyć do niej marmoladę, odstawić. 

4 Rozgrzać piekarnik do temperatury 200*C. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, 

odstawić. 

5 Ciasto przełożyć na oprószony mąką blat, podzielić na trzy równe części (ok. 300g każda). 

6  Pierwszą część ciasta rozwałkować na kształt koła, na grubość ok. 0,5cm. Koło podzielić 

nożem na 8 równych trójkątów. Na każdy trójkąt nałożyć ok.1 łyżeczkę odważonej 

marmolady, następnie delikatnie zwinąć rogalik, zaczynając od szerszego boku. Docisnąć 

rogi, aby zapobiec wydostaniu się nadzienia i wygiąć w kształt półksiężyca. Czynności 

powtórzyć dla pozostałych części ciasta. 

7 Rogaliki ułożyć na przygotowanej wcześniej blaszce, zachowując 4-5cm odstęp. 

Posmarować białkiem za pomocą pędzelka , posypać cukrem pudrem następnie piec ok 15 

min ( 200*C) lub do momentu, aż rogaliki będą złotobrązowe. Odstawić do ostudzenia, 

następnie posypać cukrem pudrem. 

8 Gotowe smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                       Opracował: Karol Brodowski kl. V 

 



MUFINKI Z CZEKOLADĄ 

Składniki na ok. 12 sztuk:        

● 300g mąki pszennej 

● 100g cukru 

● 2 łyżeczki cukru waniliowego 

● 2 jajka 

● 150ml gazowanej wody mineralnej 

● 100ml oleju 

● 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

● 100g posiekanej czekolady (nie za drobno) lub groszku czekoladowego 

Sposób przygotowania: 

 W jednej misce wymieszać mąkę, cukier, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. 

 W drugiej misce wymieszać trzepaczką gazowaną wodę mineralną, olej i jajka. 

 Następnie wymieszać trzepaczką składniki z obu misek. Nie mieszać długo, lecz tylko 

do momentu połączenia się składników. Na końcu wmieszać delikatnie szpatułką 

kawałki czekolady. 

 Formę na muffinki wyłożyć papilotkami. Ciasto nałożyć do papilotek. 

 Muffinki piec w nagrzanym piekarniku ok. 30 minut, do suchego patyczka, w 

temperaturze 180°C (grzałka góra- dół). Studzić przez parę minut przy uchylonych 

drzwiczkach piekarnika. Następnie wyciągnąć na kratkę i pozostawić do całkowitego 

ostygnięcia. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Opracowała: Martyna Kołodziej kl. V 

 

 

 

 

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/377-cukier-waniliowy


PRZEPIS NA NALEŚNIKI 

 

Składniki: 

100g mąki pszennej 

2 jajka 

300ml mleka 

szczypta soli 

1łyżka oleju roślinnego (rzepakowego lub słonecznikowego) – do smażenia 

 

Przygotowanie: 

1.Wszystkie składniki, oprócz oleju, zmiksuj na gładką masę. 

2.Rozgrzej patelnię z łyżką oleju. 

3.Weź chochlę i nalewaj nią ciasto naleśników na rozgrzaną patelnię 

(przyjmuje się, że jedna chochla na jedną patelnię 28cm). 

4.Smaż po 1 min z każdej strony. 

5.Naleśnika ściągniętego z patelni posmaruj np. dżemem. 

6.Gotowe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Opracowała: Julia Krzak kl. V  

 

 



PRZEPIS NA PANCAKE 

Składniki  

 2/3 banany  

 1 / 2  jajka (zależy od ilości ciasta) 

 2 łyżki mąki  

 Cukier, jeżeli ktoś woli słodsze rzeczy 

 jeśli ktoś lubi owoce, to może po wymieszaniu 

ciasta dodać :) 

Sposób przygotowania  

Banany wrzucić do miski i rozgnieść je 

widelcem lub jakimś podobnym przyrządem, następnie dodać jajko/jajka oraz mąkę, a jeżeli 

ktoś chce, to pozostałe składniki (nie są obowiązkowe) .  

5 minut wcześniej rozgrzać patelnię,  nie dodajemy oleju, bo pancake będą tłuste . Nakładać 

stopniowo łyżką albo chochlą ciasto na patelnię i piec do lekko brązowego albo złocistego 

koloru (około 3- 5 minut). 

Opracowała: Zuzanna Pawlik kl. V 

                               

PLACKI TWAROŻKOWE 

Składniki:  

250g twarogu 

3 jajka 

1 łyżka cukru wanilinowego 

1 łyżka cukru pudru 

3 czubate łyżki mąki 

 

Przygotowanie: 

- Do miski włożyć twaróg, dodać żółtka (białka zachować) i rozgnieść praską lub widelcem, 

dodając cukru wanilinowego i cukru pudru. Dodać mąkę (w przypadku rzadszego sera dodać 

jej więcej) i dokładnie wymieszać. 

- Białka ubić na sztywną pianę i dodać do masy twarogowej, połączyć składniki delikatnie 

mieszając łyżką. 

- Nakładać porcje ciasta (ok 2 łyżki) na rozgrzaną, suchą patelnię i rozprowadzić je po 

powierzchni. Smażyć partiami. 

- Zmniejszyć ogień do minimum i smażyć aż od spodu będą delikatnie zarumienione na złoto. 

Przewrócić na drugą stronę i powtórzyć smażenie. 

 

                                                                                                    Opracowała: Nikola Tomasiak 



SAŁATKA WIOSENNA 

Składniki: 

-mix sałat (sałata czerwona i lodowa), 

-rukola, 

-pół marchewki, 

-parę rzodkiewek, 

-pół ogórka, 

-parę pomidorków koktajlowych, 

-papryka czerwona, 

-pół awokado, 

-ser feta, 

-nasiona dyni, 

-oliwa z oliwek, 

-sól i pieprz (do smaku). 

 

Przygotowanie: 

1) Przygotuj i umyj warzywa. 

2) Pokrój warzywa 

3) Wrzuć warzywa do miski.                              

4) Dodaj ser. 

5) Dolej 1-2 łyżki oliwy.                                               Opracował: Antoni Jawor kl. V 

6) Dopraw całość i wymieszaj. 

               

                SYROP Z MAI 

Do przygotowania syropu potrzebujesz:            

 2 cytryny 

 1 litr wody 

 1 kg cukru 

 1 litr kwiatów 

Sposób przygotowania 

 Wszystkie przebrane kwiaty włóż do 

garnka i zalej zimną wodą. Teraz gotuj na 

niewielkim ogniu przez około 15 minut. Po 

tym czasie odstaw garnek w chłodne miejsce.  

 

Zalety spożywania 

                     Syrop z mai jest to syrop leczniczy, pomaga np. w chorobie                                                                                                                                 

 ból gardła 

 kaszel 

 dolegliwości żołądkowe 

 infekcje skórne                                                                                                                                

Opracował: Krystian Sołtys kl. V 



SZARLOTKA 

Składniki: 

 1,5 kg jabłek - około 6 sztuk np. antonówka 

 2 szklanki mąki pszennej - 320 g 

 kostka masła - 200 g 

 1 średnie jajko 

 1/4 szklanki cukru - 80 g 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

W pierwszej kolejności zagnieć ciasto kruche na szarlotkę. W dużej misce umieść razem dwie 

szklanki mąki (szklanka o pojemności 250 ml); jedno średnie jajko, które może być wyjęte 

prosto z lodówki; 1/4 szklankę cukru zwykłego lub drobnego - 80 g;  kostkę masła, którą 

polecam pokroić nożem na mniejsze kawałki. Masło również możesz wyjąć prosto z lodówki. 

Na koniec jeszcze tylko 2 łyżeczki proszku do pieczenia i ewentualnie szczypta soli.  

Ciasto wyrabiaj dłońmi lub mikserem z hakami do ciasta kruchego. Ja zawsze ciasto kruche 

wyrabiam w dłoniach. Postaraj się to zrobić szybko. Na początku może Ci się wydawać, że 

ciasto jest zbyt sypkie, jednak w trakcie rozcierania masła powinno połączyć się w zwartą 

kulę. Ja wolę wyrabiać ciasto w dużej misce, ale możesz też zrobić to na dużej desce, czystym 

blacie lub stolnicy.   

 

Przy tych proporcjach składników ciasto powinno wyjść idealne. Jeśli jednak dodasz za dużo 

mąki i okaże się, że ciasto nie łączy się w kulę polecam dodać łyżkę lodowatej wody lub 

płaską łyżkę kwaśnej śmietany 18 %.  

Z ciasta uformuj kulę. Zawiń je w folię i umieść w lodówce na całą godzinę. 

Ciasto się chłodzi, więc możesz w tym czasie przygotować sobie jabłka. Wybrałam tym 

razem antonówki. Spore sześć sztuk ważyło około 1,5 kg przed obraniem. 

Jabłka cienko obierz i podziel na ćwiartki a następnie usuń gniazda nasienne. Jabłka zetrzyj 

na tarte, na grubych oczkach. Miskę ze startymi jabłkami odłóż na 20 minut, by jabłka puściły 

trochę soku. Garść po garści łap porcję tartego jabłka i odciskaj sok. Możesz to też robić 

przez czystą gazę lub ściereczkę bawełnianą. Ja odcisnęłam ze swoich jabłek pół szklanki 

soku. To odciśniętych lekko tartych jabłek możesz teraz dodać trochę cynamonu, czy też 

przyprawy do szarlotki.  

Po godzinie leżakowania ciasta w lodówce możesz je wyjąć. Zdejmij folię a ciasto podziel na 

dwie części. Jedną połówkę odłóż do lodówki lub do zamrażalnika. Ja odkładam ciasto do 

zamrażalnika, ponieważ na koniec ścieram je na tarce i wykładam na wierzch jabłek w formie 

z ciastem. Jeśli odłożysz ciasto do lodówki, to ciężko będzie Ci je potem zetrzeć. Pozostaje 

wówczas opcja rwania ciasta kawałek po kawałku i wykładanie go po całej powierzchni 

szarlotki. 

Dno formy wyłóż papierem do pieczenia, a resztkami masła wysmaruj sobie boki formy. Do 

natłuszczonych boków przyłóż/przyklej paski papieru do pieczenia/pergaminu. Ja użyłam 

średniej wielkości formy prostokątnej o wymiarach 18/27 cm, ale możesz też użyć tortownicy 

o średnicy 24 cm. Dla mnie najłatwiej jest kroić część kuli ciasta na plastry. Wykładam nimi 

dno formy a na koniec tylko zlepiam całość w jednolity spód. 



Na spód wyłóż starte i odciśnięte z nadmiaru soku jabłka. Wyrównaj powierzchnię i lekko 

uklep tarte jabłka. 

Jeśli Twoja połówka ciasta została odłożona do zamrażalnika, to wyjmij ją i zetrzyj na tarte 

(te same oczka co jabłka). Starte ciasto wyłóż po całej powierzchni szarlotki. Jeśli ciasto 

czekało w lodówce, to rwij je kawałek po kawałku i układaj na całej powierzchni szarlotki. 

Szarlotka jest już gotowa do pieczenia. Formę z ciastem umieść w piekarniku nagrzanym do 

180 stopni (grzanie góra/dół). Wybierz środkową półkę. Ciasto piecz około godziny.. 

maksymalnie do 70 minut. Moje ciasto piekło się równo 70 minut (mam dużą komorę 

piekarnika i grzałki nie podpiekają mi ciasta od góry tak szybki, jak w mniejszych 

piekarnikach.   

Po upieczeniu możesz od razu wyjąć szarlotkę z piekarnika. Po lekkim przestudzeniu zdejmij 

boki i przełóż ciasto na kratkę, do przestudzenia. Przed podaniem możesz oprószyć szarlotkę 

cukrem pudrem lub mieszanką cukru pudru i cynamonu. 

Szarlotka jest już gotowa do pieczenia. Formę z ciastem umieść w piekarniku nagrzanym do 

180 stopni (grzanie góra/dół). Wybierz środkową półkę. Ciasto piecz około godziny.. 

maksymalnie do 70 minut. Moje ciasto piekło się równo 70 minut (mam dużą komorę 

piekarnika i grzałki nie podpiekają mi ciasta od góry tak szybki, jak w mniejszych 

piekarnikach.   

Po upieczeniu możesz od razu wyjąć szarlotkę z piekarnika. Po lekkim przestudzeniu zdejmij 

boki i przełóż ciasto na kratkę, do przestudzenia. Przed podaniem możesz oprószyć szarlotkę 

cukrem pudrem lub mieszanką cukru pudru i cynamonu. 

Szarlotka jest już gotowa do pieczenia. Formę z ciastem umieść w piekarniku nagrzanym do 

180 stopni (grzanie góra/dół). Wybierz środkową półkę. Ciasto piecz około godziny.. 

maksymalnie do 70 minut. Moje ciasto piekło się równo 70 minut (mam dużą komorę 

piekarnika i grzałki nie podpiekają mi ciasta od góry tak szybki, jak w mniejszych 

piekarnikach.   

Po upieczeniu możesz od razu wyjąć szarlotkę z piekarnika. Po lekkim przestudzeniu zdejmij 

boki i przełóż ciasto na kratkę, do przestudzenia. Przed podaniem możesz oprószyć szarlotkę 

cukrem pudrem lub mieszanką cukru pudru i cynamonu. 

 
 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                                                                               Opracowała: Nikola Wszołek kl. V 



BABECZKI CZEKOLADOWE 

Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej tortowej - 320 g 

2 średnie jajka 

pół szklanki oleju roślinnego 

pół szklanki drobnego cukru - około 130 g 

1 szklanka mleka - 250 ml 

2 płaskie łyżki kakao 

pół tabliczki gorzkiej czekolady - 50 g 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Szklanka ma u mnie pojemność 250 ml. 

 

Jajka i mleko wyjmij wcześniej z lodówki, by miały temperaturę pomieszczenia. 

Z podanej ilości składników można upiec 10 dużych babeczek. Najlepiej użyć sztywnych 

papilotek o średnicy 5 cm u podstawy.  

Pieczenie: 1750C, środkowa półka z opcją pieczenia góra/dół 

Czas pieczenia: 25 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Tomasz Smoroń kl. V 


