
 

 
  

 

Bruschetta 
 

 Składniki: 
• Bagietka 
• Oliwa z oliwek 
• 3 ząbki czosnku 
• Świeża bazylia 
• 2 pomidory 
• 3 plastry bakłażana 
• ¼ zielonej papryki 



• 3-4 pieczarki 
• Ser mozzarella 
• Sól, pieprz 
 

Przygotowanie: 
Bagietkę kroimy i każdą kromkę nasączamy (z jednej strony) w oliwie wymieszanej z 2 ząbkami czosnku 
(przeciśniętymi przez praskę). Pomidory sparzamy i zdejmujemy skórkę. Wyjmujemy gniazda nasienne i 
drobno kroimy. Drobno pokrojone pieczarki i bakłażana podsmażamy na oliwie na złoty kolor. Tak samo 
drobno kroimy paprykę. Wszystkie warzywa mieszamy. Dodajemy przyprawy, kilka posiekanych listków 
bazylii i jeden ząbek czosnku (przeciśnięty przez praskę). Następnie wykładamy warzywa na przygotowane 
kromki bagietki, a na wierzchu układamy kawałki sera. Całość zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 200°C 
przez ok. 7 minut (ser musi się roztopić). Uważamy, żeby pieczywo za bardzo nie wyschło. Na koniec 
dekorujemy listkami bazylii. 
 

Omlet francuski 
 

 
Składniki: 

• 2 jajka 
• masło 
• sól, pieprz 
• dowolne dodatki np. pomidor, bazylia, 

szczypiorek 
 



Przygotowanie: 
Jajka z solą i pieprzem rozbełtujemy w miseczce  – niezbyt dokładnie ale tak z 10-15 razy musimy machnąć 
widelcem. Następnie na patelni rozpuszczamy masło. Wylewamy masę jajeczną i cały czas delikatnie 
poruszamy patelnią (do przodu i do tyłu) – tak, żeby masa nie przywarła i nie zrobiła się zbyt sucha. Gdy 
jajko mniej więcej się zetnie, przekładamy na talerz i posypujemy dowolnymi składnikami. 
Jest to podstawowa wersja przepisu. Przed smażeniem możemy do masy jajecznej dodać przeróżne 
przyprawy i zioła (wg własnych upodobań) oraz np. podsmażone wcześniej pieczarki lub inne warzywa. 
 

Pasta z fasoli 
 

 
Składniki: 

• puszka białej fasoli 
• ząbek czosnku 
• oliwa z oliwek 
• słodka papryka w proszku 
• chilli 
• łyżeczka twarożku naturalnego 
• tymianek, sól, pieprz 
 

Przygotowanie: 
Wkładamy wszystko do blendera i miksujemy. Doprawiamy do smaku i dodajemy oliwę. Warto dodać do 
smaku coś ostrego lub wyraźnego ponieważ fasola jest mdła. Idealnie nadaje się curry, kumin, chilli.  



Pasta jajeczna 
 

 
Składniki: 

• 2 jajka, 
• 1 łyżeczka musztardy, 
• 1-2 łyżeczki majonezu, 
• sól, pieprz, 
• rzodkiewka, szczypiorek. 

Przygotowanie: 
Jajka gotujemy na twardo z łyżeczką soli. Studzimy i obieramy. Drobno siekamy lub jeśli jesteśmy leniwi, 
wrzucamy do blendera wraz z majonezem i musztardą. Doprawiamy do smaku. Możemy dodać ulubione 
przyprawy (Gosia pakuje do wszystkiego kumin, curry lub kmin rzymski), cebulę, oliwki. 

 

 

 

 



Pasta z tuńczyka 
 

 
• puszka tuńczyka w kawałkach  

w sosie własnym 
• 3 suszone pomidory 
• 5 oliwek 
• 1/2 ząbka czosnku 
• łyżeczka majonezu 
• sól,pieprz, zioła prowansalskie 
• 1/2 małej cebulki 

 
Przygotowanie: 
Tuńczyka odsączamy. Wszystkie składniki wkładamy do wysokiego naczynia i blendujemy. Doprawiamy do 
smaku. Robimy kanapki. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wrapy 
 

 
Składniki: 

• Kilka placków tortilli pszennej 
•  Ser  żółty lub szynka parmeńska 
• Twarożek śmietankowy 
• Cienko pokrojona i podgrillowana cukinia 
• Pesto 
• Suszone pomidory 
• Rukola, liście szpinaku 
• Podprażone pestki słonecznika 
• Dowolne sosy i dipy: np. hummus,  

babaghanoush, muhammara, 
• Zielone oliwki 
• Pasta z tuńczyka 
• Pasta jajeczna 
•  Pomidorki cherry 
• Cokolwiek 

 



Wrap 1: 
Na tortilli rozsmarowujemy śmietankowy twarożek, układamy listki rukoli, pokrojonego suszonego 
pomidora, kilka cienko pokrojonych oliwek, podprażone pestki słonecznika i pesto. 
Wrap 2: 
Na tortilli rozsmarowujemy np. hummus (lub inny sos), układamy plasterki sera żółtego, cienko pokrojoną 
cukinię, kilka oliwek i pokrojonych w plasterki pomidorków cherry. 
Wrap 3: 
Na tortilli rozsmarowujemy pastę z tuńczyka, układamy pokrojone suszone pomidory, listki rukoli i 
pokrojone w pasterki oliwki 
Wrap 4: 
Na tortilli rozsmarowujemy pastę jajeczną, układamy liście szpinaku, listki rukoli, pokrojone w plasterki 
pomidorki cherry 
Oczywiście możliwości jest wiele i tak naprawdę wszystko zależy od naszych preferencji. Na koniec tortille 
zwijamy jak naleśnika i kroimy na pól (po skosie). Pakujemy w folię aluminiową, pojemniczek i idziemy na 
wycieczkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Owsianka 

 
Składniki (na 1 porcję): 

• 3 łyżki płatków owsianych 
• 2/3 szklanki mleka 
• łyżeczka miodu 
• garść poziomek 

Przygotowanie: 
Do garnka z grubym dnem wlać mleko, dodać miód i płatki. Mleko zagotować uważając aby nie wykipiała ani 
się nie przypaliło. Na koniec dodać ulubione owoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smażony chleb  
 

 
Składniki: 

• 7 kromek suchego białego chleba 
• 2 jajka 
• łyka mleka 
• sól,pieprz 
• olej do smażenia 

  
Przygotowanie: 
Jajka rozmącamy z mlekiem i przyprawami, rozgrzewamy patelnię. Moczymy chleb w jajku i smażymy. 
Koniec:) Powinnyśmy wystartować w konkursie na najprostsze dania świata:) 
Aby było bardziej “ą” i “ę” podałyśmy z rukolą i marynowaną cukinią. 

 
 
 
 



Pancakes 
 

 
Składniki: 

• 1 szklanka mąki 
• 3/4 szklanki mleka 
• 1 jajko 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1/4 szklanki cukru pudru 
• 40g roztopionego masła 

 
Przygotowanie: 
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy w misce. Gotową masę odstawiamy na 5 minut. Jeśli jesteśmy 
dumnymi posiadaczami teflonowej patelni, to nie musimy używać tłuszczu. Jeśli nie mamy takiej, to 
wystarczy rozsmarować odrobinę oleju ręcznikiem papierowym. Podgrzewamy patelnię i smażymy. Małe 
placuszki. Czekamy aż się ładnie zrumienią z obu stron i wyjmujemy na talerz. Do takich naleśników możemy 
powkładać owoce – wystarczy po wylaniu placuszka, wetknąć w niego np. 2-3 maliny lub kilka plasterków 
banana – przy obracaniu, owoc ładnie wtopi się w placek. 

 


