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PIZZA 

 

Składniki na 3 spody do pizzy (każdy o średnicy 30 cm): 

 1 łyżka suchych drożdży (12 g) lub 25 g drożdży świeżych 

 1,5 szklanki letniej wody 

 3,5 szklanki mąki pszennej 

 1 łyżka oliwy z oliwek 

 1,5 łyżeczki soli 

 

Mąkę przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami. Dodać pozostałe składniki i wyrobić gładkie, elastyczne 

ciasto. Z ciasta uformować kulę, umieścić w naczyniu, przykryć folią spożywczą i pozostawić w cieple do 

podwojenia objętości na około 1 - 1,5 godziny. 

Blachę do pizzy wysmarować oliwą (dodatkową). 

Wyrośnięte ciasto uderzyć pięścią. Podzielić na 3 równe części. Uformować z nich spody na pizzę bezpośrednio 

na blaszce, pozostawiając nieco grubsze brzegi. 

Na spód z ciasta wyłożyć sos pomidorowy, następnie ulubione dodatki (tuńczyk, ananas, cebula, oliwki, 

papryka, ogórki korniszony, szynka – wszystko wg. uznania). Odstawić na około 20 - 30 minut w ciepłe 

miejsce, do wyrośnięcia spodu, choć nie jest to niezbędne - wyrośnięty spód to bardziej „puchate” ciasto. 

Piec około 15 minut w temperaturze około 230ºC. Ser nakładać kilka minut przed końcem pieczenia. 

 

 

Przepis na sos do pizzy: 

 1 puszka pomidorów, odsączonych 

 1 łyżka octu balsamicznego (nie jest konieczny) 

 duża szczypta pieprzu 

 pół łyżeczki suszonej bazylii lub 1 łyżka świeżo posiekanej bazylii 

 pół łyżeczki suszonego oregano lub 1 łyżka świeżo posiekanego oregano 

 2 duże ząbki czosnku drobno posiekane 

 duża szczypta soli 

Wszystkie składniki zmiksować blenderem. Ilość tego sosu wystarcza na posmarowanie 3 spodów ciasta. 

Sos można przechowywać w lodówce do 1 tygodnia, można też mrozić. 

 



 

 

GRZANKI 

 

NA SŁONO 

 

Składniki: 

 pieczywo (najlepiej pełnoziarniste) 

 masło 

 ser żółty 

 szynka 

 ogórek konserwowy, papryka surowa bądź konserwowa, pomidor – ulubione warzywa wg. uznania 

 

Pieczywo smarujemy masłem, układamy szynkę i ulubione warzywa, a na koniec układamy plastry żółtego sera 

bądź ser utarty na tarce. Przygotowane kanapki układamy na blaszce do pieczenia wysmarowanej lekko 

masłem, a następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 ºC na 10-15 min, aby były zrumienione i 

chrupiące. 

 

 

NA SŁODKO 

 

Składniki: 

 pieczywo (najlepiej pełnoziarniste) 

 masło 

 ulubiony dżem owocowy / powidła / marmolada, twarożek,  

 

Pieczywo smarujemy masłem, układamy na blaszce do pieczenia wysmarowanej lekko masłem, a następnie 

wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 ºC na 10-15 min, aby były zrumienione i chrupiące. 

Gotowe grzanki lekko studzimy, po czym nakładamy twarożek a następnie ulubiony dżem owocowy – wg. 

uznania. 

 

 

 

 



 

 

GOFRY 

 

Składniki na ciasto: 

 2 szklanki mąki pszennej 

 1,5 szklanki mleka 

 1/3 szklanki oleju 

 3 jajka 

 łyżeczka proszku do pieczenia 

 łyżeczka cukru 

 szczypta soli 

 

Dodatki: 

 dowolne pokrojone owoce: banany, pomarańcze, winogrona, gruszki, brzoskwinie, ananasy, kiwi itd. 

 śmietana 30% ubita na puszystą masę z odrobiną cukru pudru (do smaku) 

 cukier puder 

 czekolada utarta na tarce do posypania deseru 

 

Gofrownicę rozgrzać do wymaganej temperatury. 

W większym naczyniu zmiksować mąkę, mleko, proszek do pieczenia, sól, cukier, olej i żółtka.  

Białka ubić na sztywną pianę i bardzo delikatnie wymieszać z ciastem. 

Porcję ciasta przelać do rozgrzanej gofrownicy i piec przez około 2 - 3 minuty, do rumianego koloru 

i chrupkości. Studzić na kratce. 

Gofry udekorować zgodnie z upodobaniem - cukrem pudrem bądź owocami, bitą śmietaną oraz czekoladą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOLOROWE I ZDROWE KOKTAJLE 

 

 

ŻÓŁTY - pora na Minionki! 

 

Składniki: 

 3 plastry ananasa, 

 3 brzoskwinie z zalewy, 

 banan, 

 jabłko, 

 wyciśnięty sok z pomarańczy, 

 1 cm świeżego imbiru, 

 szklanka wody niegazowanej. 

 

 

CZERWONY - W podróży 

z Czerwonym Kapturkiem 

 

Składniki: 

 szklanka truskawek, 

 1/2 ugotowanego buraka, 

 1 banan, 

 1 łyżka siemienia lnianego, 

 1 łyżka miodu, 

 szklanka wody. 

 

 

ZIELONY - Zielono mi... czyli Shrek 

 

Składniki: 

 garść świeżego szpinaku, 

 2 plastry świeżego ananasa, 

 1 obrana gruszka, 

 1 banan, 

 2 łyżeczki miodu, 

 szklanka wody niegazowanej. 

 

 

FIOLETOWY - Gumisiowy sok 

 

Składniki: 

 szklanka malin, 

 szklanka jagód, 

 garść borówek, 

 sok z połówki cytryny, 

 2 łyżeczki miodu, 

 szklanka wody niegazowanej. 

 

 

Wybieramy kolor koktajlu, jaki będziemy przygotowywać a następnie podane składniki umieszczamy 

w wysokim naczyniu i blendujemy na jednolitą masę. Do smaku doprawiamy sokiem z cytryny oraz miodem. 

 

 



 

 

JABŁKA POD KRUSZONKĄ 

 

Składniki: 

 4 jabłka  

 2 twarde gruszki 

 60 g żurawiny suszonej 

 1 łyżeczka cynamonu 

 

Na kruszonkę: 

 1 szklanka mąki pszennej 

 pół szklanki cukru 

 pół kostki masła 

 1 łyżeczka cynamonu 

 

Dodatkowo: 

 rozpuszczona czekolada mleczna do polania deseru 

 

Kruszonka: 

Mąkę pszenną, cukier, łyżeczkę cynamonu i zimne mało umieść razem w misce i rozcieraj czystą dłonią. 

Wszystkie składniki powinny się połączyć. 

 

Przygotuj głęboką blachę do wypieków bądź naczynie żaroodporne, wysmaruj jego dno i brzegi masłem.  

Jabłka i gruszki obierz i pokrój na kawałki, wymieszaj z cynamonem, rozłóż równo na blaszce, wyłóż suszoną 

żurawinę, rozłóż na koniec kruszonkę. Naczynie włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piecz 25 minut. 

Po upieczeniu można deser udekorować rozpuszczoną czekoladą. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIASTO UBIJANE Z OWOCAMI 

 

Składniki: 

 4 jajka 

 15 dag mąki pszennej 

 15 dag cukru 

 ½ szklanki oleju 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka kakao 

 2 jabłka 

 2 gruszki 

 

Owoce umyj, obierz, pokrój w kostkę. 

Oddziel białka od żółtek. Z białek ubij sztywną pianę. Dalej ubijając stopniowo dodawaj cukier, następnie 

żółtka, olej oraz mąkę wymieszana z proszkiem do pieczenia. Ciasto podziel na dwie części – połowę białego 

ciasta przełóż do drugiej miski i dodaj do niego kakao. 

Białe ciasto wyłóż na blaszkę, następnie wykładaj porcjami ciasto z kakao. Na ciasto wyłóż owoce. 

Piekarnik nagrzej do temp. 180° i piecz 30-40 minut. 

Po wystudzeniu ciasto można posypać cukrem pudrem bądź polać polewą czekoladową. 

 

 

Składniki polewy czekoladowej: 

 100g masła lub margaryny 

 50g kakao 

 120g cukru pudru 

 4 łyżki mleka (w przypadku użycia masła) lub 2 łyżki mleka (w przypadku użycia margaryny)  

 

Masło (lub margarynę) roztopić w rondelku. Do roztopionego tłuszczu dodać kakao, cukier puder i mleko. 

Dobrze wymieszać trzepaczką i nie gotować. (Gdyby polewa była jeszcze za gęsta, dodać odrobinę mleka). 

 

 

 



 

 

DESER Z GALARETKĄ 

 

Składniki: 

 1 galaretka czerwona (np. truskawkowa) 

 1 galaretka pomarańczowa  

 1 galaretka zielona (np. agrestowa) 

 dowolne owoce: jabłka, gruszki, banany, brzoskwinie, ananasy, pomarańcze, winogrona, kiwi itd. 

 suszona żurawina bądź rodzynki 

 śmietana 30%  

 cukier puder 

 tabliczka mlecznej czekolady  

 

Galaretki najlepiej dzień wcześniej przygotować zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu – ale 

używając połowy zalecanej ilości wody. Kiedy galaretki stężeją, pokroić je w kostkę. 

 

Owoce umyj, obierz ze skórek, pokrój w kostkę bądź plasterki.  

Śmietanę przelej do wysokiego naczynia i za pomocą miksera ubij na puszystą pianę, na koniec dodając 

odrobinę cukru pudru do smaku. 

Czekoladę zetrzyj na tarce. 

 

W miseczce ułóż kolorową galaretkę, owoce, bitą śmietanę i posyp czekoladą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NALEŚNIKI 

 

Składniki: 

Ciasto: 

 1 szklanka mąki pszennej 

 2 jajka 

 1 szklanka mleka 

 1/2 szklanki wody (najlepiej gazowanej) 

 szczypta soli 

 3 łyżki oleju roślinnego 

 

Do wysokiej miski dodajemy mąkę, mleko, wodę gazowaną, jajka, olej i szczyptę soli. Miksujemy przez około 

minutę do momentu połączenia się składników. 

Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z cienkim dnem. 

 

 

Dodatki do naleśników: 

 cukier puder 

 owocowe dżemy, powidła, konfitury, marmolady 

 owoce świeże (np. banany, pomarańcze, winogrona) bądź z puszki (np. ananasy, brzoskwinie) 

 krem czekoladowy 

 bita śmietana 

 twarożek – utarty z cukrem pudrem, sokiem z cytryny bądź śmietaną 

 

 

Usmażone naleśniki dopełnią indywidualnie skomponowane dodatki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RACUCHY NA MAŚLANCE Z JABŁKAMI 

 

Składniki  na ok. 12 sztuk 

 1 jabłko 

 1 szklanka maślanki 

 1 jajko 

 1 szklanka mąki 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 szczypta cynamonu 

 odrobina soli 

 1 łyżka cukru wanilinowego lub cukru pudru 

 tłuszcz do smażenia 

 

Jabłko obrać, pokroić na cienkie plasterki. 

Do miski wlać maślankę, wbić jajko i wymieszać. Dodać mąkę z sodą, solą i cukrem i wymieszać na jednolite 

ciasto. 

Dodać jabłka oraz cynamon, wymieszać łyżką (jeśli chcemy aby placki miały jasny kolor pomijamy cynamon). 

Rozgrzać patelnię z łyżką tłuszczu, nakładać niewielkie porcje ciasta i smażyć na złoty kolor przez ok. 2 

minuty, następnie przewrócić na drugą stronę i powtórzyć smażenie. 

 

Można posypać cukrem pudrem lub polać miodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAŁATKA OWOCOWA 

WERSJA 1 

Składniki: 

 2 średnie banany 

 2 garście malin - 130 g 

 2 garście borówek - 130 g 

 garść jasnych winogron - 100 g 

 2 łyżki płynnego miodu 

 sok z połówki cytryny 

 

Umyj dokładnie wszystkie owoce pod bieżącą wodą. W jednej misce umieść razem borówki i maliny. Banany 

obierz ze skórki i pokrój w plasterki, dodaj do sałatki. Dodaj garść jasnych winogron przekrojonych na pół. 

Wyciśnij sok z połówki cytryny i wymieszaj go z dwiema łyżkami płynnego miodu. Taką mieszanką polej 

owoce. Sałatka owocowa jest już gotowa. 

 

WERSJA 2 

Składniki: 

 1 banan 

 1 jabłko 

 1 gruszka 

 1 pomarańcza 

 garść jasnych winogron 

 kilka plastrów ananasa z puszki 

 2łyżki miodu (do smaku) 

 2 łyżki jogurtu naturalnego 

 

Owoce umyj, obierz ze skórek, pokrój w kostkę, a winogrona przekrój na połówki. Wszystkie owoce wrzuć do 

miski, dodaj miód oraz jogurt naturalny. Delikatnie wymieszaj do połączenia się składników i gotowe! 

 

 

 

 



 

 

PIERNICZKI 

 

Składniki: 

 600 g mąki pszennej 

 200 g mąki żytniej 

 4 jajka 

 260 g cukru pudru 

 200 g roztopionego masła 

 200 g miodu 

 2 łyżki przyprawy do piernika 

 2 łyżki kakao 

 2 łyżeczki sody 

 

Wszystkie składniki przełóż do dużej miski, wymieszaj, zagnieć na jednolite ciasto. Uformuj kulę. 

Odkrój fragment ciasta, rozwałkuj a następnie wykrawaj ciasteczka za pomocą foremek. Wyłóż ciastka na 

blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia  

Piec w piekarniku nagrzanym do 180° przez 8-10 minut. 

Wystudzone ciasteczka udekoruj, np. lukrem i posypkami. 

 

Składniki lukru: 

 1 szklanka cukru pudru, 

 1 łyżka wody lub soku z cytryny  

 

Cukier puder przesiać przez sitko do miski. Dodać sok z cytryny i ucierać aż do powstania jednolitej masy. 

Lukier nie może wyjść zbyt rzadki albo za gęsty. Jeśli wyszedł gęsty, należy dodać do niego odrobinę wody lub 

soku z cytryny. Jeśli zbyt rzadki należy wsypać odrobinę cukru pudru.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CIASTKA KAKAOWE 

 

Składniki: 

 25 dag masła 

 15 dag cukru pudru 

 2 jajka 

 10 ml olejku migdałowego 

 40 dag mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 10 dag mąki ziemniaczanej 

 6 łyżek kakao 

 

Miękkie masło ucieramy z cukrem pudrem do białości. Dodajemy jajka i aromat migdałowy, dalej ucieramy. 

Mąkę przesiewamy z mąką ziemniaczaną, proszkiem do pieczenia i kakao do miski. 
2/

3 powstałego proszku 

stopniowo, cały czas mieszając, dodajemy do masy tłuszczowej. 

Dodajemy następnie resztę proszku i szybko zagniatamy gładkie ciasto. Przykrywamy je i wstawiamy na 30 

min do lodówki. 

Posypujemy mąką wymieszaną z cukrem pudrem stolnicę, wałkujemy ciasto (na grubość ok. 5 mm) 

i wykrawamy foremkami ciasteczka. Wykładamy je na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy 

w temp. 175 st. 8-10 min. 

Po wystudzeniu ciasteczka można oprószyć cukrem pudrem, udekorować lukrem bądź polewą czekoladową. 

 

 

Składniki polewy czekoladowej: 

 100g masła lub margaryny 

 50g kakao 

 120g cukru pudru 

 4 łyżki mleka (w przypadku użycia masła) lub 2 łyżki mleka (w przypadku użycia margaryny)  

 

Masło (lub margarynę) roztopić w rondelku. Do roztopionego tłuszczu dodać kakao, cukier puder i mleko. 

Dobrze wymieszać trzepaczką i nie gotować. (Gdyby polewa była jeszcze za gęsta, dodać odrobinę mleka). 

 



 

 

CIASTKA KOKOSANKI 

 

Składniki: 

 250 g wiórków kokosowych 

 60 g masła 

 150 g cukru 

 łyżka mąki ziemniaczanej 

 białka 

 

Masło rozpuszczaj w średnim garnku na małym ogniu, dodaj 100 g cukru i poczekaj aż się rozpuści, wtedy 

dodaj wiórki kokosowe, wymieszaj. 

Białka ubij na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodaj resztę cukru, a po chwili mąkę ziemniaczaną. 

Ubite białka delikatnie wymieszaj z masą kokosową. 

Za pomocą łyżeczki nakładaj niewielkie porcje ciasta na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, tworząc 

niewielkie piramidki. Wstaw ciastka do piekarnika nagrzanego do temp. 180 stopni na 15 min (do 

zarumienienia). 

 

 

 


