
GOTOWANIE DLA DUŻYCH 

I MAŁYCH  

Przygotowała: Pani Alina Kozioł i Weronika Kuchta 
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Serowe oponki  

Składniki 

-1/2kg białego sera 

-4 jajka 

-1 szklanki cukru 

-1/2 szklanki śmietany 

-2 łyżki oliwy 

-2 łyżki spirytusu lub octu 

-1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

-Cukier waniliowy 

-Mąki ile zabierze 

 

Sposób przygotowania : 

Wszystkie składniki zagnieść 

Rozwałkować placek średniej grubości 

Szklanką wykroić większe krążki a kieliszkiem 

mniejsze 

Piec w garnku na oleju(przewracając widelcem 

raz z jednej na drugą stronę) 

 



Piernik z powidłami 

Składniki 
2 szklanki mąki pszennej 
1szklanki cukru 
1/2 masła 
1 jajko 
25 dag powideł śliwkowych 
3 łyżki kakao 
przyprawa do piernika 
1 łyżeczka sody 
 
Sposób przygotowania:  
Masło stopić i ostudzić 
Jajko utrzeć z cukrem 
Do masy dodawać stopniowo pozostałe 
produkty 
Piec ok.40-50 min w temperaturze170 



Deser owocowy 

Składniki: 

250g świeżych lub mrożonych owoców 

200ml śmietany kremówki 

100g bezy 

1 łyżeczka zapachu waniliowego 

gorzka czekolada do dekoracji 

 

Sposób przygotowania:  

 1) ubić mikserem śmietanę z wanilią 

 2) zetrzeć czekoladę 

 3) pokruszyć bezy, wrzucić do śmietany 

     dodać owoce delikatne wymieszać 

 4) przełożyć do pucharków i udekorować 

czekoladą 

 



Deser brzoskwiniowy 

Składniki 
-1 opakowanie brzoskwiń w syropie 
-1 opakowanie biszkoptów 
-150ml śmietany kremówki 
-1 opakowanie kremu waniliowego 
-1 opakowanie płatków migdałowych 

Sposób przygotowania 
-1odsączyć brzoskwinie z syropu 
-biszkopty podzielić na cząstki 
-ułożyć pokrojone brzoskwinie i biszkopty w -
-naczyniu skropić syropem z brzoskwiń i polać 
-wcześniej przygotowanym kremem.  
-układać kolejne warstwy.  
-ubić śmietanę    
-podsmażyć na gorącej patelni przez 2 min 
-całość udekorować śmietaną i migdałami 

 



Domowa szarlotka na szybko 

Składniki: 
-1 litrowy słoik jabłek duszonych 
-1 kostka masła 
-3 żółtka  
-1/2 szklanki cukru 
-1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
-2 szklanki mąki  
- 3 białka  
 
Sposób przygotowania: 
-białka ubić na pianę z  1 łyżką cukru pudru 
-masło, mąkę, żółtka, proszek do pieczenia ugnieść, 
następnie ¼ tego ciasta wsadzić do lodówki, a 
pozostałą część ułożyć w formie i zapiec w 
temperaturze 180* 
-na upieczone ciasto wyłożyć jabłka a na to ubita 
piana 
-na końcu wyjmujemy ciasto z lodówki i okruszkami 
posypujemy na wierzch ciasta  
-wsadzamy do piekarnika i pieczemy ok. 15 min 



Świąteczne pierniczki 

Składniki:  
3 szklanki mąki pszennej  
200g masła 
2 jajka 
2 łyżki kakao 
1szklanka cukru 
przyprawa do piernika 
3 łyżki miodu 
szczypta soli 

Sposób przygotowania:  
Z wszystkich  składników zagnieść  ciasto 

Owinąć w folię i wstawić do lodówki na 1h  
Następnie ciasto rozwałkowujemy, a foremkami 
wycinamy dowolne kształty ciasteczek 
Pieczemy 10 min w 170* 
Ostudzone dekorujemy lukrem i innymi 
dodatkami wybranymi przez nas  

 
 

 
 



Tarta ze szpinakiem i serem feta 

Kruche ciasto: 1 kostka masła ,1/2kg mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 żółtka, 

szczypta soli 

-----------Zagnieść ciasto i wyłożyć w formie, podpiec w temperaturze 170 od10 do 15min 

 

Farsz: 1kg szpinaku(może być  mrożony), 1/2sera feta, 2 ząbki czosnku, 2 jajka, 10 

pomidorków koktajlowych(do dekoracji) 

-----------Szpinak poddusić w rondelku, dodać ser, przeciśnięty przez praskę czosnek. 

Odstawić do przestygnięcia, wymieszać z jajkami, 

wyłożyć na podpieczone ciasto i wstawić do  

piekarnika na 15 /20min 

Udekorować pomidorkami lub listkami bazylii. 

 

 



Skrzydełka w sosie jogurtowym 

10 skrzydełek z kurczaka1 opakowanie jogurtu 
naturalnego, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 łyżeczka 
pokrojonego w paski imbiru, 1 łyżka soku z cytryny, 1/2 
papryczki chilli, oliwa, sól, 1 łyżka listków kolendry 
Skrzydełka oczyścić, umyć i przełożyć do miski. 

Cebulę pokroić w talarki. 
W drugim naczyniu wymieszać jogurt z czosnkiem 
przeciśniętym przez praskę, posiekaną drobno 
papryczkę, starty imbir, połową kolendry , doprawić 
solą skropić sokiem z cytryny 
Tak przygotowanym sosem zalej skrzydełka i wstaw na 1 
godzinę do lodówki 
Na głębokiej patelni rozgrzej  oliwę i zeszklij cebulę. 
Gdy będzie miękka, dodawaj zamarynowane 
skrzydełka z sosem jogurtowym. 
Całość gotować 15 min 
Udekorować pozostałą kolendrą i paseczkami imbiru. 

 



Filet z łososia  

Składniki:  

-1/2 surowego łososia 

-1 cytryna 

-sól 

-1 łyżka oleju z oliwek lub masło 

-1 pęczek koperku 

Sposób przygotowania: 

Umytego łososia, osuszyć ręcznikiem papierowym 

Pokroić na porcje 

Posypać solą , skropić sokiem z cytryny, 

posmarować oliwą i posypać koperkiem. 

Zawinąć w folię spożywczą aluminiową 

Włożyć do piekarnika i piec w temperaturze 150 

ok pół godziny. 

Udekorować plasterkami cytryny i koperkiem 

 



Pasztet z wędzonej makreli 

Składniki: 
250 g makreli wędzonej 
2 ząbki czosnku(posiekanego) 
1 łyżka oliwy 
100 g białego kremowego serka 
1 łyżka soku z cytryny  
2 łyżeczki słodkiej papryki 
1 jajko 
2 łyżki świeżego koperku 
2 łyżki orzeszków pistacjowych. 

Sposób przygotowania: 
Obraną z ości rybę włóż do dużej miski 
Na patelni podgrzej oliwę i podsmaż czosnek 
Do miski z ryba dodaj czosnek sok z cytryny 
paprykę, jajko i ser 
wszystko utrzyj robotem, 
dodaj koperek i pistacje, 
dopraw do smaku starannie wymieszaj przełóż 
do formy (żaroodpornej) 
wstaw do nagrzanego piekarnika180* i piecz 
ok 20 min 

 



Ślimaczki z pieczarkami 

Składniki: 
-1 opakowanie ciasta francuskiego 
-250dkg pieczarek 
-20dkg żółtego sera w kostce 
-Cebula  
-Sól 
-Pieprz 
-1 jako 
-Zielona natkę pietruszki 
 
Sposób przygotowania: 
Pieczarki umyć i pokroić w kostkę 
Na patelni zeszklić cebulę na złoty kolor dodać 
pokrojone pieczarki, sól i pierz 
Na cały płat ciasta wyłożyć przygotowany, 
ostudzony farsz 
na grubych oczkach tarki zetrzeć ser i zawinąć w 
rulon dłuższą stroną dociskając 
Przygotowany rulon kroić na 2cm krążki 
posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać 
zieloną natką. 

 



Pesto z makaronem i kurczakiem 

Składniki: 
dowolny makaron 
filet z kurczaka 
kilka pomidorków koktajlowych/ papryki 
szczypta soli i pieprzu 
listki bazylii 
ząbek czosnku 
przyprawa do gyros 
oliwa z oliwek  
kulki mozarella  
 
Sposób przygotowania  
umyć, pokroić i posypać przyprawą do gyrosa 
kurczaka następnie odstawić na 30min 
ugotować makaron 
usmażyć kurczaka 
pesto: zblendować bazylie z oliwą, dodać 
czosnek i szczyptę soli oraz pieprzu.  
Wszystko razem połączyć  
na wierzch położyć pomidorki i kuleczki 
mozarelli 
 
 



Smacznego   


