
RARYTASY
NASZEJ
KLASY

czyli nie tylko nauką żyje
uczeń :)



PRZEPIS NIKOLI 

Ciasto z jeżynami 

 

Składniki: 

• 8 dużych jajek 

• 2 szklanki  cukru  

• 18 łyżek oleju  

• 4 szklanki mąki pszennej  

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 600 g owoców świeżych  

• ewentualnie cukier puder do dekoracji 

Przygotowanie:  
 
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Całe jajka ubić z cukrem, stopniowo 
dodać olej, proszek do pieczenia oraz delikatnie wymieszać z mąką (łyżką nie 
mikserem!). Wylać na blachę i ułożyć owoce. Wstawić do nagrzanego 
piekarnika i piec w temperaturze 170ºC przez około 60 minut lub dłużej, do 
tzw. suchego patyczka. Po wystudzeniu można lekko oprószyć cukrem pudrem. 

Smacznego       
 

 
 



                                       Przepis na kotlety mielone                              

Składniki 

-1 mała bułka czerstwa 

- mleko 

-½ kg mięsa mielonego 

-1 jajko 

-1 średnia cebula starta 

-1 łyżka soli 

-1/2 łyżeczki zmielonego czarnego 

pieprzu 

-¼ szklanki zimnej wody 

- bułka tarta 

-smalec do smażenia lub masło.                                                                                                                                                                                       

Przygotowanie                                                                                         

Bułkę zalać mlekiem i zostawić do namoczenia na 10min.            

Do większej miski włożyć mielone mięso, startą na drobnej 

tarce cebulę, jajka, sól i pieprz oraz odciśniętą bułkę, 

wszystko dobrze wymieszać.                                                                             

W  trakcie wyrabiania mięsa należy dodawać po troszkę 

zimnej wody i wyrabiać tak długo, aż mięso wchłonie wodę 

i nie będzie przywierać do dłoni. Im dłużej wyrabiamy, tym 

lepsze będą kotlety. Masa mięsna może wydawać się dość 

luźna, ale dzięki temu kotlety będą delikatniejsze, mniej 

zbite i twarde. 

Uformować podłużne kotlety, obtoczyć w bułce tartej          

i kłaść na dobrze rozgrzany olej na patelni. Po obsmażeniu 

z dwóch stron przełożyć do garnka lub naczynia 

żaroodpornego  i wstawić na około 15 minut do nagrzanego 

do 150 stopni C piekarnika. Unikniemy długiego smażenia, 

a kotlety będą w środku idealne miękkie i soczyste. 

I gotowe! Życzę smacznego :).                                                                                 
 



TOSTY MIKOŁAJA 

Składniki: 

4 kromki chleba tostowego, 

 masło, 

keczup,  

żółty ser,  

2 plasterki szynki. 

 

Wykonanie: 

 

1.  Posmaruj wszystkie kromki masłem. 

2. Następnie nałóż ser. 

3. Potem nałóż na ser szynkę. 

4. Zakryj pozostałymi kromkami. 

5. Zapiekaj w tosterze przez 3 i pół minuty. 

 

I gotowe! Smacznego 😊 

 

 





Składniki 

4 porcje 

✓ 600 g schabu bez kości 

✓ sól i pieprz 

✓ do namoczenia: mleko 

✓ do obtoczenia: 2 łyżki mąki, 2 jajka, 5 łyżek bułki tartej 

✓ do smażenia: 6 łyżek masła klarowanego lub smalcu 

 

Przygotowanie 

 Ostrym nożem odciąć białą otoczkę z żyłki po zewnętrznej części mięsa. Pokroić na 

4 plastry. Położyć na desce i dokładnie roztłuc na cieniutkie filety (mogą wyjść duże, 

wielkości pół talerza). Do rozbicia mięsa najlepiej użyć specjalnego tłuczka z metalowym 

obiciem z wytłoczoną krateczką. 

 Filety namoczyć w mleku z dodatkiem soli i pieprzu (ewentualnie z dodatkiem kilku 

plastrów cebuli) przez ok. 2 godziny lub dłużej jeśli mamy czas (można też zostawić do 

namoczenia na noc). 

 Wyjąć filety z mleka i osuszyć je papierowymi ręcznikami. Doprawić solą (niezbyt 

dużo, bo zalewa z mleka była już solona) i pieprzem, obtoczyć w mące, następnie w 

roztrzepanym jajku, a na koniec w bułce tartej. 

 Na patelni rozgrzać klarowane masło (ok. 1/2 cm warstwa) lub smalec. Smażyć 

partiami po 2 kotlety, na większym ogniu, po 2 minuty z każdej strony. Następnie 

zmniejszyć ogień i smażyć jeszcze po ok. 3 minuty z każdej strony. Przetrzeć patelnię 

papierowym ręcznikiem i powtórzyć z kolejną partią, na świeżym tłuszczu. 

 Usmażone schabowe odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku i podawać z 

ziemniakami i kapustą lub mizerią. 

Propozycja podania 

ziemniaki z wody 

 Obok jest zdjęcie kotleta schabowego, w którego 

wykonaniu pomogła mi Mama (tylko smażyła, bo ja nie 

mogę zbliżać się do ognia). Smacznego       



CIASTKA MUSLI 

 
SKŁADNIKI: 

2 szklanki musli 

1 szklana mąki 

2 jajka 

1/3 szklanka miodu 

1/3 kostki roztopionego masła 

łyżeczka proszku do pieczenia 

kilka łyżek mleka (tak żeby powstała mazista konsystencja) 

suszone owoce według uznania 

 

WYKONANIE: 

Wszystkie produkty mieszamy. Ciasto powinno być gęste i klejące ( jeśli jest za suche, 

należy dodać mleka). Nakładać łyżką na wysmarowaną blachę. Piec przez około 15-20 min 

w temperaturze 180 stopni. Smacznego       



Naleśniki w stylu amerykańskim z owocami!

 
Czas przygotowania  20 minut, 6 porcji. 

Składniki:       

• Szklanka mleka 

• Szklanka maślanki  

• 2 jajka  

• Łyżka cukru  

• 2 łyżki masła  

• Łyżeczka sody oczyszczonej  

• Szczypta soli  

  

Do podania: 

• Ulubione owoce 

• Miód, albo syrop klonowy  

• Mus malinowy  

 

Przygotowanie: 

• Roztop na małym ogniu masło . 

• Wymieszaj mąkę, cukier, sodę i sól . 

• Dodaj jajka, maślankę, masło.  

• Zmiksuj ciasto na gładką masę. 

• Placuszki smaż na suchej patelni . 

• Gdy ciasto się zetnie, przekładaj na drugą stronę . 

• Podawaj je z owocami polane musem malinowym, miodem, albo syropem klonowym. 

 

SMACZNEGO !!! ☺ 

 



Przepis Marcela  

• 2 szklanki mąki pszennej 

• 2 szklanki mleka 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• szczypta soli 

• 1 – 2 łyżki drobnego cukru do wypieków 

• 1/3 szklanki (80 ml) oleju słonecznikowego 

• 2 jajka (żółtka oddzielone od białek) 

Gofrownicę rozgrzać do wymaganej temperatury. 

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

żółtka (np. blenderem). 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. Podawać z bitą śmietaną i owocami 

lub czekoladą. 

 



PRZEPIS ŁUKASZA 

Składniki: 

schab wieprzowy, 

bułka tarta, 

jajka, 

mąka, 

przyprawy: sól i pieprz. 

 

Czas wykonania: 

Około 30 minut. 

 

Sposób wykonania: 

Schab kroimy na plastry grubości około 1,5 cm. Następnie kotlety rozbijamy tłuczkiem i 

przyprawiamy. Jajko wbijamy na talerz i roztrzepujemy. Mięso obtaczamy w mące i jajku, a na koniec 

w bułce tartej. Smażymy na smalcu, na małym ogniu, na złoty kolor. Smacznego! 

 

 

 



Babeczki Czekoladowe 
 

Składniki: 

2 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

0,5 szklanki cukru 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

2 łyżki kakao 

0,5 tabliczki gorzkiej czekolady lub czekoladowe dropsy 

1 jajko 

0,5 szklanki oleju 

1 szklanka mleka 

Suche składniki mieszamy razem w misce. Osobno mieszamy mokre składniki: 

jajko, olej oraz mleko. Dodajemy do masy i mieszamy do połączenia składników. 

Nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni. Metalową formę do 

muffinek wykładamy papierowymi papilotkami. Wypełniamy foremki ciastem 

do wysokości około 1 cm od brzegu, zostawiając miejsce babeczkom, żeby 

wyrosły. Można zrobić to zwykłą łyżką. Blachę wstawiamy do nagrzanego 

piekarnika, pieczemy około 20 -25 min. Po wyciągnięciu z pieca można upewnić 

się, czy babeczki na pewno są upieczone za pomocą drewnianego patyczka do 

szaszłyków. Na samym końcu babeczki można posypać cukrem pudrem. 

SMACZNEGO! 



SPOSÓB WYKONANIA:
 
Zmieszać wiórki, kleik ryżowy i cukier.
Następnie dodać masło i rozdrabniać
je w palcach mieszając razem z
pozostałymi składnikami- jak
powstanie coś w rodzaju kruszonki
dodać jajka i zagnieść ciasto.Z ciasta
formować kulki i kłaść na wyłożonej
papierem do pieczenia blasze,
spłaszczając. Po środku każdego
ciasteczka zrobić palcem wgłębienie.
Piec aż będą zarumienione ( ok 20-25
minut) w 180 stopniach. Po upieczeniu
w  każde wgłębienie położyć pół
łyżeczki dżemu.

CIASTKA
RYŻOWE

Składniki

160 g kleiku ryżowego
½ szklanki cukru

130 g wiórków kokosowych
1 masło (200 g)

3 jajka
cukier wanilinowy

łyżeczka proszku do pieczenia
 dżem truskawkowy lub inny

(Twój ulubiony)



Sałatka Grecka  

 

 
 

Składniki: 

pomidory malinowe 

sałata lodowa 

ogórek zielony 

kiełki rzodkiewki 

ser feta 

czarne oliwki  

suszone pomidory- przyprawa 

sól pieprz 

oliwa z oliwek 

cytryna. 

czas przygotowania 25 min 

 

Sposób przyrządzenia: 

 

Wszystkie warzywa należy umyć. Sałatę porwać na dowolne kawałki. 

Pomidory, ogórki i ser feta pokroić w kostkę. Sałatę przełożyć do dużej miski, 

dodać pomidory, ogórki, oliwki i ser feta. Całość posypać kiełkami rzodkiewki, 



suszonymi pomidorami dodać sól pieprz do smaku. Następnie skropić cytryną i 

oliwą z oliwek. Całość wymieszać. Sałatka grecka gotowa!  
 





2021

Składniki:
jedna paczka ciasta
francuskiego
jedna paczka parówek
1 paczka czarnuszki ( do
ozdoby i smaku) 
1 jajko

 

Sposób wykonania:
Rozwiń cisto francuskie i pokrój na

paski.
Weź parówki i owiń ciasto francuskie

wokół parówek. Wyłóż na blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia

owinięte parówki. Rozbełtaj jajko i
posmaruj parówki. Następnie posyp
parówki czarnuszką. Upiecz w 200

stopniach w piekarniku. Piecz 30 min.
 

Świnki w kocykach

CZAS WYKONANIA: 45 MIN



Ciasto w kubku

1 jajko
kakao

proszek do pieczenia

10-15 min

cukier
mleko

składniki

czas trwania

przepis

Do kubka wbij jedno jajko,
dodaj 2 łyżki cukru,  wlej 2 łyżki

mleka, wsyp 
2 łyżki mąki, wlej 2 łyżki oleju,

wsyp 1 łyżkę kakao, dodaj 
niecałe pół łyżeczki proszku

do pieczenia. Następnie
wszystko dokładnie wymieszaj

oraz wsadź do mikrofalówki
na 2-3 min. Po wyciągnięciu 
ciasto możesz posmarować
 nutellą i posypać posypką.

mąka



Składniki:
 paczka kleiku ryżowego (190 g), bezsmakowego3

jajka250 g masła, w temperaturze pokojowej1 płaska
łyżeczka proszku do pieczenia*pół szklanki drobnego

cukru do wypiekówcukier wanilinowy (16 g),
niekoniecznie4 czubate łyżki wiórków kokosowych

W misie miksera umieścić masło i oba cukry; utrzeć do
otrzymania jasnej, puszystej masy. Dodawać jajka, miksując

po każdym dodaniu, do połączenia. Do powstałej masy
wsypać pozostałe składniki z przepisu

 i zmiksować do połączenia.Z masy ciasteczkowej formować
kulki wielkości małego orzecha włoskiego, układać na

blaszce wyłożonej papierem do pieczenia 
w niewielkich odstępach (trochę urosną). W każdej kulce

zrobić wglębienie okrągłym końcem drewnianej łyżki.Piec w
temperaturze 180ºC przez 20 – 25 minut (piekłam około 15
minut), do ciemnozłotego koloru.Po ostudzeniu wgłębienia

napełnić dżemem

Ciastka
ryżoweSince 2012

czas wykonywania: 1godz.

 Sposów wykonania:

Barbara Bober

stopień trudności: łatwy

________________________________________________________



Zdjęcia pochodzą 
z prywatnych

archiwów uczniów, 
w przepisie 

Nikoli i Łukasza 
 wykorzystano zdjęcia
pochodzące ze stron:

* Ciasto z jeżynami:
http://ewawachowicz.
pl/przepisy,,1086.html

* Schabowy Łukasza
https://smaker.pl/



 

Poziom: Łatwy
Czas przygotowania: około 1 godzina Wykonała: Maja Janicka



Składniki na ciasto:
- mąka                 240 g
- cukier                45 g
- sól                     1/4 łyżeczki
- jajko                  1  sztuka
- mleko                240 ml
- pr. do piecz.      1 łyżeczka

Będą jeszcze nam potrzebne:
- parówki
- ser żółty 
- olej do smażenia    

PARÓWKI OWIJAMY SEREM I PRZEBIJAMY WYKAŁACZKAMI.

DO MISKI DAJEMY : MĄKĘ, SÓL, CUKIER, JAJKO, MLEKO 

WSZYSTKO MIESZAMY NA JEDNOLITĄ MASĘ.

WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANE PARÓWKI Z SEREM OBTACZAMY W CIEŚCIE.

MOŻNA OBTOCZYĆ JESZCZE W BUŁCE TARTEJ, JEDNAK JA WOLĘ W

SAMYM CIEŚCIE.  

NASTĘPNIE SMAŻYMY NA GŁĘBOKIM OLEJU TAK, ABY   HOT -DOG SIĘ
ZARUMIENIŁ Z KAŻDEJ STRONY.

WYJMUJEMY NA TALERZ I DO SMAKU DODAJEMY WYBRANY SOS, LECZ TO

OPCJONALNY KROK.

      I PROSZEK DO PIECZENIA.





SMACZNEGO



KLASA IV
 

ŻYCZY
 

SMACZNEGO!


