
KULINARNE WYZWANIA 

 

Dziś wracam do Was z KULINARNYMI WYZWANIAMI. Sama bardzo lubię piec i gotować, dlatego zachęcam Was i Waszych rodziców do 

wspólnego spędzenia czasu, tym razem w kuchni. 

Przedstawię dziś przepisy, z których często korzystam, gdyż moja rodzina bardzo lubi te potrawy. Mam nadzieję, że chętnie z nich 

skorzystacie. Jeśli zechcecie coś przyrządzić, zachęcam Was do przysyłania zdjęć. Możecie przesyłać także Wasze pomysły na maila: 

jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

   Pozdrawiam 
Anna Jankowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             MUFFINKI BANANOWE z ORZECHAMI                    

SKŁADNIKI 

 2 średnie banany 
 1/2 szklanki (125 ml) oleju roślinnego 
 1 szklanka (250 ml) mleka 
 1 jajko 
 1 łyżka masła orzechowego (opcjonalnie- ja nie daję) 
 2 szklanki (320 g) mąki 
 2/3 szklanki (160 g) cukru trzcinowego lub białego 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 1/2 łyżeczki przyprawy do szarlotki (lub 1/2 łyżeczki cynamonu + 1 łyżka cukru wanilinowego) 
 125 g orzechów włoskich 

PRZYGOTOWANIE 

 Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (góra i dół).  
 Banany obrać i rozgnieść widelcem (można dodatkowo skropić sokiem z kawałka cytryny). Włożyć do miski. 
 Dodać olej roślinny, mleko, jajko oraz masło orzechowe i wszystko wymieszać rózgą. 
 Do drugiej miski wsypać mąkę, dodać cukier, proszek do pieczenia, sodę oraz przyprawę. 
 Dodać posiekane orzechy (zachowując ok. 1/4 ilości do posypania na wierzch). Teraz wszystko dokładnie wymieszać łyżką. 
 Wymieszane sypkie składniki wsypać do miski z mokrymi składnikami i delikatnie oraz krótko wymieszać łyżką, tylko do pierwszego połączenia 

się składników (zaprzestać mieszania jak tylko zniknie sypka mąka). 
 Ciastem napełnić papilotki, posypać odłożonymi orzechami i piec przez ok. 30 minut. Wyjąć z piekarnika i przestudzić. Ja robię jeszcze na nie 

polewę czekoladową   



MUFFINKI JAJECZNE Z BROKUŁAMI, SZYNKĄ I SEREM                  

SKŁADNIKI 

 1/2 brokuła (ok. 300 g) 
 3 jajka 
 1/2 ząbka czosnku 
 sól i pieprz 
 opcjonalnie - szczypta płatków chili 
 4 plasterki szynki (np. zwykłej lub suszonej) 
 50 g sera żółtego startego 
 2 łyżki posiekanego szczypiorku 

PRZYGOTOWANIE 

 Na gotującą wodę włożyć połówkę brokuła (różyczkami ku górze). Gotować przez ok. 3 minuty, wyjąć i pokroić na małe kawałki. Piekarnik nagrzać 
do 180 stopni C. 

 W misce roztrzepać jajka z dodatkiem czosnku, soli i pieprzu oraz opcjonalnie płatkami chili. 
 Dodać brokuły, pokrojoną w kosteczkę szynkę, starty ser oraz szczypiorek. Składniki wymieszać łyżką. 
 6 żaroodpornych kokilkek (lub 6 wgłębień w formie do muffinów lub 6 foremek silikonowych) natłuścić oliwą lub masłem, napełnić masą i wstawić 

do piekarnika. Piec przez ok. 20 minut. 

 

 

 



 DWUKOLOROWY KOKTAIL Z TRUSKAWKAMI               

SKŁADNIKI 

CZĘŚĆ CZERWONA 

 200 g truskawek, opłukanych, bez szypułek 
 1 łyżka cukru 
 1 łyżka soku z cytryny 

CZĘŚĆ BIAŁA 

 1 nieduży banan, obrany 
 2 łyżki jogurtu naturalnego lub mleka roślinnego 
 100 g miąższu ananasa bez skóry 
 1 łyżka soku z cytryny 

 

PRZYGOTOWANIE 

Oddzielnie zmiksować część białą i czerwoną koktajlu, do szklanek nalać najpierw część białą a później czerwoną. Smacznego! 

 



          LENIWE PIEROGI                                             

 

SKŁADNIKI 

 200 g twarogu półtłustego lub tłustego 
 1 jajko (osobno żółtko i białko) 
 pół szklanki mąki pszennej 
 pół opakowania cukru wanilinowego (8 g) 

 

PRZYGOTOWANIE 

 Twaróg rozgnieść widelcem. Dodać żółtko, mąkę, cukier wanilinowy i ubitą pianę z białka. Masa może się lepić, ale im mniej mąki 
dosypiemy, tym lepiej. 

  Ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką pszenną, uformować wałeczek, lekko spłaszczyć. Nożem odkrajać kawałki, wrzucać na lekko 
posolony wrzątek, gotować chwilę do wypłynięcia. 

Podawać z roztopionym masłem, posypane grubym cukrem i cynamonem, lub jak lubicie. 

Smacznego :-). 

 

 


