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SPIS TREŚCI

 1. Leśne babeczki
 2. Spaghetti z kurczakiem
 3. Makaron ze szpinakiem
 4. Mini deserki
 5. Popękane ciasteczka czekoladowe
 6. Pizza na spodzie z kalafiora
 7. Drożdżowe łódeczki Antosia z warzywami
 8. Bułeczki pełnoziarniste z domową pastą 

z ciecierzycy wg Ani
 9. Razowe ciasto bananowe
10. Zapiekanka makaronowa z papryką, 

pieczarkami i kiełbasą
11. Rożki orzechowe
12. Łosoś w tęczy warzyw
13. Sałatka owocowa
14. Omlet z owocami
15. Placuszki serowe z budyniem i dodatkami
16. „Była sobie żabka mała” – czyli szpinak na 

wesoło
17. Chleb twarogowy z orzechami i ziarnami
18. Brownie z buraków
19. Domowe nuggetsy



Leśne babeczki
SKŁADNIKI:

- 200g świeżego szpinaku
- 3 jajka
- 1/3 szklanki cukru
- cukier waniliowy
- 1/2 szklanki oleju
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- mascarpone
- owoce

WYKONANIE:

1. Liście szpinaku blendujemy. 
2. Do osobnej miski wbijamy jajka, miksujemy
dodając oba cukry.
3. Do powstałej masy wlewamy olej nadal
miksując jeszcze ok. 5min.
4. Dodajemy szpinak wraz z mąką i proszkiem
do pieczenia, mieszamy szpatułką.
5. Masę wykładamy do foremek, pieczemy 25min
w 175°C.

6. Po wystygnięciu odcinamy górną część babeczek 
I kruszymy.
7. Mascarpone mieszamy z jedną łyżeczką cukru
I nakładamy na babeczki, przykrywając kruszonką.
8. Dekorujemy według uznania. 

* Dla uzyskania lepszego smaku zalecane dodanie 
garści uśmiechu i szczyptę kreatywności!

                                                   Tymon Z., grupa I



Spaghetti z kurczakiem
SKŁADNIKI:

- pierś z kurczaka podwójna
- 2 marchewki
- 1 cebula
- 2 pietruszki
- 2 łodyżki selera naciowego
- 4 pomidory (ew. pomidory w puszcze)
- 0,5 butelki pasaty pomidorowej
- makaron spagetti
- 2 ząbki czosnku 
- 1 łyżka oleju
- przyprawy: sól, pieprz, oregano, bazylia
- mozzarella

WYKONANIE:

1. Makaron ugotować według przepisu na
opakowaniu.
2. Następnie dokładnie umyć i obrać warzywa.
3. Cebulę kroimy w drobną kosteczkę i wrzucamy
na rozgrzany olej, czosnekm przeciskamy przez
praskę i dorzucamy do cebuli, podsmażamy.
4. Fileta z kurczaka kroimy w kosteczkę 
i dorzucamy do cebuli doprawiamy solą i pieprzem.
Chwilę smażymy.
5. Marchewkę i pietruszkę ścieramy na tarce o dużych
oczkach i dorzucamy do mięsa.

6. Seler kroimy w plasterki i również dorzucamy na
patelnię.
7. Całość smażymy do momentu aż cała woda z mięsa 
I warzyw odparuje.
8. Wtedy dorzucamy pokrojone w kostkę pomidorki i pasate
pomidorowa.
9. Doprawiamy oregano i bazylią. Dusimy około 30min od
czasu do czasu mieszając aż sos nam zgęstnieje
(w międzyczasie możemy sprawdzić czy makaron został
dobrze ugotowany).
10. Makaron wkładamy do miski polewamy sosem a na
wierzchu kładziemy plasterek mozzarelli i możemy
pałaszować.

                                                    Laura D., grupa I



Makaron ze szpinakiem
SKŁADNIKI:

- 1 opakowanie mrożonego szpinaku
- 1 opakowanie makaronu „wstążeczki”
- łyżka masła
- 1 ząbek czosnku
- pół kubeczka śmietany 30%
- trochę przyprawy Kucharka, sól, pieprz
- do dekoracji: pomidorki, rzodkiewka,
ogórek

WYKONANIE:

1. Na patelni połóż mrożony szpinak 
i odczekaj godzinę.
2. Dodaj łyżkę masła, pokrojony drobno
czosnek, śmietanę i przyprawy.
3. Całość smaż na patelni ok. 10 min.

4. Równocześnie ugotuj makaron i dodaj
do szpinaku.
5. Gotowe danie udekoruj pomidorkami 
koktajlowymi, rzodkiewką i ogórkiem.

                   SMACZNEGO!

                                                  Antoni J., grupa I



Mini deserki
SKŁADNIKI:

Krem orzechowy:
- masło orzechowe gładkie 160g 
- mascarpone 250g 
- śmietana 30% 100g
- kajmak 80g 

Mus truskawkowy: 
- truskawki 250 g + 2 łyżki cukru pudru 
- biszkopty Fingers – 10 szt. 
- borówki amerykańskie – do ozdoby

WYKONANIE:
1. Krem orzechowy – wszystkie składniki
połączyć mikserem na gładką masę. 
2. Truskawki zmiksować z cukrem pudrem 
3. Biszkopty można namoczyć kawa (dla
dorosłych).
4. Pudełeczka na deserki Tedy 8szt - 10zł 

Z porcji wychodzi ok. 10 mini deserków.
Idealne na przyjęcia urodzinowe.
Bardzo sycący podwieczorek dla dzieci,
które lubą orzechy.

                   SMACZNEGO!

                                                Helena B., grupa III



Popękane ciasteczka czekoladowe
SKŁADNIKI:

- 1 szklanka mąki
- 1 szklanka cukru pudru + osobno do
obtoczenia kuleczek
- ½ szklanki kakao
- 2 jajka
- 60g masła
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka cukru waniliowego
- szczypta soli

WYKONANIE:

1. Masło rozpuścić, przestudzić, następnie
połączyć z pozostałymi składnikami.
2. Wymieszać do powstania jednolitej masy,
schłodzić w lodówce minimum 40 min.
3. Z schłodzonego ciasta uformować kuleczki
wielkości orzecha włoskiego, następnie
obtoczyć dokładnie w cukrze pudrze, wyłożyć
na papier do pieczenia.4. Piec ok. 11 minut 
W temp. 180oC.

Z porcji wychodzi około 25-30
ciasteczek.
Robimy podwójną porcję, ponieważ
„znikają w mgnieniu oka” ;)

                   SMACZNEGO!

                                                       Julia B., grupa I



Pizza na spodzie z kalafiora
SKŁADNIKI:

- 2 kalafiory
- 2 jajka
- kostka sera żółtego
- sól, pieprz
- koncentrat pomidorowy
- czosnek, zioła włoskie
- dodatki wg uznania: pieczarki, mozarella,
szynka, pomidor, cebulka, kukurydza,
oscypek itp.

WYKONANIE:

1. Surowy kalafior ścierany na grubych oczkach
prażymy na suchej patelni ciągle mieszając.
2. Do uprażonego, wystudzonego kalafiora
ścieramy w/w kostkę sera żółtego i wbijamy 2 jajka.
3. Dodajemy sól i pieprz do smaku.
4. Masę wykładamy na blachę z papierem do
pieczenia i formujemy  na kształt  księżyca w pełni.
5. Pieczemy 30 minut temp. 180 oC.

6. W między czasie  przygotowujemy dodatki
do pizzy, czyli wolność Tomku w swoim
domku… kto co lubi. U nas pieczarki, mozarella,
szynka, pomidor, cebulka, kukurydza, oscypek.
7. Sos (podkład) koncentrat pomidorowy plus
czosnek i zioła włoskie.
8. Po 30 min. wyciągamy podpieczony spód
smarujemy sosem, sypiemy lekko serem,
wykładamy dodatki. Powrót do piekarnika
na 20 do 30 min.

                                               Robert Ch., grupa III



Drożdżowe łódeczki Antosia
z warzywami

SKŁADNIKI:

Ciasto:
- 250g mąki pszennej
- 4 g drożdży
- woda
- łyżeczka papryki słodkiej mielonej
- łyżeczka bazylii
- łyżeczka ziół prowansalskich
- łyżeczka oregano
- łyżeczka cukru
- oliwa z oliwek
- szczypta soli
- szczypta pieprzu

WYKONANIE:

1. Wszystkie składniki ciasta razem połączyć,
ugniatać do powstania jednolitej masy.
2. Wyrobione ciasto odłożyć na ok.1h w celu
wyrośnięcia.
3. Kawałki kurczaka udusić lub usmażyć na oliwie 
z oliwek. Przygotować resztę dodatków.
4. Wszystkie składniki do sosu pomidorowego
zmiksować blenderem.
5. Nagrzać piekarnik do 180 – 190 stopni.

6. Wyrośnięte ciasto rozwałkować i uformować na
kształt łódki. Posmarować wcześniej przygotowanym
sosem pomidorowym. Poukładać wszystkie dodatki
według własnego smaku. U nas: kukurydza, filet 
z kurczaka, oliwki, cebula, awokado, zielona pietruszka,
brokuł, papryka czerwona, ogórek zielony.
7. Całość piec w piekarniku w 180 stopniach przez 
ok. 20 min.

     Będzie smacznie, zdrowo i kolorowo :)

                                                 Antoni L., grupa II

Sos pomidorowy:
- puszka pomidorów
- 2 ząbki czosnku
- łyżeczka oregano
- łyżeczka bazylii
- łyżeczka ziół prowansalskich
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
- oliwa z oliwek

Dodatki: awokado, ogórek
zielony, kukurydza słodka, papryka
czerwona, brokuł, cebula, filet
z kurczaka, zielona pietruszka, oliwki



Bułeczki pełnoziarniste z domową 
pastą z ciecierzycy wg Ani

SKŁADNIKI:

WYKONANIE:

1. Do naczynia włożyć drożdże, cukier, wlać
wodę i odgrzać.
2. Dodać mąkę, olej, sól i wyrobić.
3. Wyrobione ciasto przykryć bawełnianą
ściereczką i odczekać 30 min.
4. Ciasto podzielić na 10 równych części,
Uformować bułeczki i ułożyć na blaszkę
wyłożoną papierem do pieczenia.
Odstawić na 15 min.

5. Bułeczki posmarować żółtkiem
6. Piec w rozgrzanym piekarniku20 min.
(Piekarnik rozgrzany do 200stopni C).

                 SMACZNEGO!

                                                    Anna G., grupa II

Pasta z ciecierzycy:

- ciecierzyca w słoiku
- 5szt. pomidorków suszonych
- 1 łyżeczka czarnuszki
- 1 łyżeczka soli himalajskiej
- 3 szczypty pieprzu
- 2 łyżki oliwy z oliwek

Wszystko zmiksować gładką
masę. Podawać z bułeczką.

Bułeczki:

- 50g świeżych drożdży
- 1 łyżeczka cukru
- 250ml wody
- 200g mąki pszennej
- 200g mąki orkiszowej
- 100g  mąki owsianej
- 40ml oleju
- 1 łyżeczka soli himalajskiej
- 1 żółtko do posmarowania



Razowe ciasto bananowe
SKŁADNIKI:
- 1 szklanka razowej mąki pszennej lub orkiszowej
- 3/4 szklanki mąki żytniej razowej 
- 1/2 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka sody
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 szczypta mielonej gałki muszkatołowej,
kardamonu, goździków
- 1/4 szklanki brązowego cukru
- 2 - 3 suszone figi, drobno posiekane 
- 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
- 2 jajka
- 1/3 szklanki oliwy extra vergine
1/4 szklanki miodu
- 1/4 szklanki jogurtu naturalnego
- 3 średnie dojrzałe bananyWYKONANIE:

1. Przygotować formę keksową o wymiarach 
koło 8,5 cm x 27 cm i wyłożyć papierem do 
pieczenia. Piekarnik nagrzać do 165 stopni.
2. Obydwie mąki przesiać do dużej miski. 
dodać sól, sodę, cynamon, gałkę, kardamon 
i goździki. Wymieszać, dodać cukier, figi, 
orzechy i znów wymieszać.
3. Do drugiej robota miksującego wbić 
jajka i dodać pokrojone w plastry banan
– zmiksować na papkę. Dodać oliwę, 
miód, jogurt. Wymieszać na jednolitą
masę, Dodać suche składniki i ponownie
krótko wymieszać.

4. Masę wyłożyć do przygotowanej
formy i wstawić do nagrzanego
piekarnika na środkową kratkę. Piec
przez 55 minut. Wyjąć z piekarnika,
studzić przez 15 minut, następnie wyjąć
z formy i ułożyć na metalowej kratce.
Pokroić po około 30 minutach, gdy
trochę ostygnie.

                   SMACZNEGO!

                                              Oliwier B., grupa III



Zapiekanka makaronowa z papryką, 
pieczarkami i kiełbasą

SKŁADNIKI:
- 120g sera gouda
- cebula
- 2 ząbki czosnku
- 3 łyżki oleju
- 200g ulubionej kiełbaski
- 250g pieczarek
- 450g sosu pomidorowego typu Passata
- 200g wody 
- 1 łyżeczka soli
- szczypta pieprzu
- 1 łyżeczka oregano
- 1 łyżeczka mielonej papryki słodkiej
- 1 łyżeczka mielonego czosnku
- 300g kolorowego makaronu
- 1 czerwona papryka

WYKONANIE:

1. Ser zetrzeć na tarce.
2. Cebulę pokroić w kostkę. Czosnek przecisnąć przez
praskę. W wysokim naczyniu podgrzać olej i zeszklić
cebulę z czosnkiem na złoty kolor.
3. Do cebulki dodać pokrojoną w ćwiartki kiełbaskę.
4. Obrać pieczarki i pokroić. Dodać do kiełbaski i dusić
kilka minut.
5. Do garnka dodać sos pomidorowy, wodę, sól, pieprz,
oregano, paprykę mieloną, czosnek mielony.
Dusić wszystko około 5 minut.
6.Rozgrzać piekarnik do 180°C.

7. Do garnka dodać kolorowy makaron i gotować 
o 2 minuty krócej niż czad podany na opakowaniu.
8. Naczynie żaroodporne posmarować masłem. 
9. Zawartość garnka przełożyć do naczynia
żaroodpornego. Dodać pokrojoną w kostkę
paprykę i połowę startego żółtego sera. Wszystko
wymieszać. 
10. Zapiekankę posypać pozostałym żółtym serem.
11. Piec 20 minut w 180°C.
Podawać po przygotowaniu.

                                                 Aaron Z., grupa III



Rożki orzechowe
SKŁADNIKI:
- 500g mąki pszennej
- 250g cukru pudru
- 250g orzechów włoskich mielonych
- 400g margaryny
- 4 żółtka
- 2 łyżki gęstej śmietany
- op. cukru waniliowego

Polewa czekoladowa:
- 3 łyżki masła 
- 3 łyżki cukru pudru 
- 3 łyżki gorzkiego kakao 
- 2 łyżki mleka 
Wszystkie składniki włożyć do rondelka i ciągle
mieszając na małym ogniu doprowadzić do
wrzenia.

WYKONANIE:

1. Mąkę przesiać do dużej miski, wkroić
kawałki margaryny (ogrzanej wcześniej do
temperatury pokojowej) posiekać nożem.
2. Dodać pozostałe składniki i wyrabiać ręką
do połączenia składników. Powstałą kulę
włożyć do lodówki na min. pół godziny.
3. Po tym czasie wyjąć ciasto z lodówki 
I odrywając małe kawałki formować rożki.
4. Ciastka układać na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. 

5. Piec około 20 minut w piekarniku
nagrzanym do temperatury 180 stopni. 
6. Gdy ciasteczka są zimne, końcówki moczyć 
ciepłej polewie czekoladowej i rozkładać
pojedynczo do zastygnięcia polewy. 

SMACZNEGO!

                                                         Marlena W., grupa II



Łosoś w tęczy warzyw
SKŁADNIKI:
- 4 kawałki świeżego łososia (np. filety)
ilość według uznania
- około 300g brokuł 
- około 300g kalafior 
- 2 marchewki 
- 2 cebule
- 1 cukinia
- 6 ziemniaków
- sól 
- zioła prowansalskie 
Porcja dla rodziny czteroosobowej 

WYKONANIE:
1. Łososia myjemy i osuszamy ręcznikiem
papierowym, kroimy na cztery kawałki (filety). 
2. Ziemniaki obieramy ze skórki, myjemy 
i kroimy na ćwiartki. 
3. Marchew również myjemy, obieramy ze
skórki i kroimy na większe kawałki np. na
połowę i ćwiartki. 
4. Brokuł oraz kalafior myjemy i rozdzielamy
na średniej wielkości różyczki. 
5. Cukinię myjemy i kroimy na szerokie
plastry. 
6. Cebulę obieramy i kroimy na ćwiartki. 
7. Przygotowujemy duże naczynie
żaroodporne o pojemności około 6-7 litrów.

8. Wszystkie składniki przekładamy do naczynia
żaroodpornego: najpierw na dno ziemniaki i marchew,
następnie brokuł, kalafior, cukinię, cebulę wszystko na
bieżąco solimy według uznania.
9. Na warzywach układamy kawałki łososia (skórą od dołu),
doprawiamy solą i ziołami prowansalskimi. 
10. Naczynie zamykamy pokrywką i wkładamy do
piekarnika, pieczemy/dusimy ok 40-60 min, w temperaturze
180 stopni. Warzywa puszczają soki więc potrawa dusi się
we własnym wywarze. 
11. Gotową potrawę przekładamy na talerze.

                                                             Antoni M., grupa I



Sałatka owocowa
SKŁADNIKI:

- 1L soku pomarańczowego
- 2 banany
- 2 jabłka
- 1 cytryna
- 200g winogron
- 1 gruszka
- 2 pomarańcze
- puszka brzoskwiń

WYKONANIE:

1. Winogrona umyć, oderwać od łodyżek,
przekroić na pół, wyjąć pestki.
2. Brzoskwinie odsączyć, pokroić na kawałki
3. Banany obrać, pokroić na kawałki.
4. Jedną pomarańczę obrać, podzielić na
cząstki, dokładnie obrać z białych błonek.
5. Jabłka oraz gruszkę obrać i pokroić 
w kostkę.

6. Z cytryny wycisnąć sok, pokropić po jabłkach
aby nie czerniały.
7. Całość zalać sokiem z pomarańczy.
8. Odstawić na 30 minut.

                    SMACZNEGO!

                                                               Julian B., grupa I



Omlet z owocami

SKŁADNIKI:

- 3 jajka
- 4 łyżki płatków owsianych drobnych
- szczypta soli
- pół banana
- pół jabłka 
- 1 kiwi

WYKONANIE:

1. Jajka roztrzepać, dodać płatki i sól.
2. Wylać na rozgrzana patelnie i usmażyć
omlet.
3. Owoce obrać i pokroić w kostkę.
Przygotowaną sałatkę wyłożyć na
usmażony omlet.

4. Omlet można polać jogurtem 
i posypać cynamonem. 

                    SMACZNEGO!

                                                                      Olga, grupa II



Placuszki serowe z budyniem
i dodatkami

SKŁADNIKI:

- 150g twarożku
- 2 jajka
- 1 łyżeczka cukru trzcinowego lub ksylitolu
- 1 budyń śmietankowy lub waniliowy
- odrobina oleju lnianego lub
kokosowego do smażenia

WYKONANIE:

1. Twarożek blendujemy razem z jajkami
i cukrem na jednolitą masę. 
2. Dodajemy opakowanie budyniu i mieszamy
trzepaczką aż składniki się połączą.
3. Rozgrzewamy patelnię posmarowaną
olejem, smażymy placuszki z każdej strony po
2-3 minut, tak aby były rumiane.

4. Placuszki smarujemy masłem orzechowym 
i konfiturą. Dodajemy ulubione owoce.
5. Do wszystkiego dorzucamy szczyptę miłości
i dużą garść radości ze wspólnego gotowania
i powstaje potrawa jedyna w swoim rodzaju.

                    SMACZNEGO!

                                                           Hanna B., grupa III

WYKONANIE:

1. Twarożek blendujemy razem z jajkami
i cukrem na jednolitą masę. 
2. Dodajemy opakowanie budyniu i mieszamy
trzepaczką aż składniki się połączą.
3. Rozgrzewamy patelnię posmarowaną
olejem, smażymy placuszki z każdej strony po
2-3 minut, tak aby były rumiane.

WYKONANIE:

1. Twarożek blendujemy razem z jajkami
i cukrem na jednolitą masę. 
2. Dodajemy opakowanie budyniu i mieszamy
trzepaczką aż składniki się połączą.
3. Rozgrzewamy patelnię posmarowaną
olejem, smażymy placuszki z każdej strony po
2-3 minut, tak aby były rumiane.

WYKONANIE:

1. Twarożek blendujemy razem z jajkami
i cukrem na jednolitą masę. 
2. Dodajemy opakowanie budyniu i mieszamy
trzepaczką aż składniki się połączą.
3. Rozgrzewamy patelnię posmarowaną
olejem, smażymy placuszki z każdej strony po
2-3 minut, tak aby były rumiane.

WYKONANIE:

1. Twarożek blendujemy razem z jajkami
i cukrem na jednolitą masę. 
2. Dodajemy opakowanie budyniu i mieszamy
trzepaczką aż składniki się połączą.
3. Rozgrzewamy patelnię posmarowaną
olejem, smażymy placuszki z każdej strony po
2-3 minut, tak aby były rumiane.

4. Placuszki smarujemy masłem orzechowym 
i konfiturą. Dodajemy ulubione owoce.
5. Do wszystkiego dorzucamy szczyptę miłości
i dużą garść radości ze wspólnego gotowania
i powstaje potrawa jedyna w swoim rodzaju.

                    SMACZNEGO!



„Była sobie żabka mała”
 – czyli szpinak na wesoło

SKŁADNIKI:

na ok. 15 placuszków:
- 2 garści świeżego szpinaku
- 1 szklanka mleka
- banan (opcjonalnie)
- 1 jajko
- 1 szklanka mąki

WYKONANIE:
1. Szpinak myjemy, kroimy i wrzucamy do
blendera/miski. Dodajemy mleko i banana.
Blendujemy na jednolitą masę.
2. Następnie dodajemy mąkę i rozbełtane
jajko. Mieszamy.
3. Rozgrzewamy patelnię z odrobiną tłuszczu.
4. Ciasto nalewamy formując niewielkie koła.
Aby zrobić oczka, możemy rozetrzeć
Je delikatnie łyżką lub dolać brakujące
fragmenty - inwencja twórcza :)
Smażymy z dwóch stron, jak naleśniki.
5. Dekorujemy i: "Przyszedł bociek
niespodzianie, rere kum kum rere kum kum.
Połknął żabkę na śniadanie, rere kum kum bęc."

Wskazówki:
1. Możemy użyć mrożonego szpinaku. Musimy go
jednak mocno odsączyć z nadmiaru wody.
2. Ciasto powinno być troszkę bardziej gęste niż na
naleśniki. W razie potrzeby dodajemy mąki lub
mleka.
3. Do dekoracji możemy użyć śmietany, cukru
pudru, wiórków czekoladowych, miodu, soku
malinowego... Kto co lubi

                                                    Franciszek M., grupa I



Chleb twarogowy z orzechami
i ziarnami

SKŁADNIKI:
- 100g płatków owsianych
- 170g otrębów owsianych
- 500g twarogu, chudego, pokrojonego
na kawałki
- 15g proszku do pieczenia
- 3 jajka
- 30g siemienia lnianego
- 30g pestek dyni
- 50g orzechów laskowych
- 1 łyżeczka soli

WYKONANIE:

1. Rozgrzać piekarnik do temp. 180°C.
Blachę wyłożyć papierem do pieczenia,
odstawić.
2. Orzechy laskowe oraz pestki dyni przekroić
na pół.
3. Do miski wsypać płatki owsiane, otręby
owsiane, pokruszony twaróg, proszek do
pieczenia, jajka, siemię lniane, pestki dyni,
orzechy laskowe i sól.
4. Ciasto wyrobić rękami do uzyskania
jednolitej konsystencji.

5. Przełożyć na przygotowaną wcześniej
blachę, zwilżonymi dłońmi uformować
bochenek (ok. 10x20 cm)
6. Piec ok 50 minut w temp. 180°C
7. Po upieczeniu odstawić do całkowitego
ostudzenia.
8. Chleb twarogowy podawać pokrojony na
kromki z wybranymi dodatkami.

                    SMACZNEGO!

                                                                   Pola Z., grupa I



Brownie z buraków 
SKŁADNIKI:

- 1/2 szklanki migdałów
- 2 ugotowane i obrane buraki
- 3 jajka
- szczypta soli
- łyżeczka cynamonu
- łyżeczka soku z cytryny 
- tabliczka gorzkiej czekolady
- 1/3 szklanki kakao

WYKONANIE:

1. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni.
2. Migdały mielimy ale nie zbyt drobno, aby
zostało kilka większych kawałków
3. Buraki blendujemy na gładką
masę, dodajemy jajka, kakao, migdały i resztę
przypraw. Dobrze mieszamy wszystkie
składniki.
4. Czekoladę kroimy w drobne kawałki 
I dorzucamy do ciasta.

5. Brownie z buraków pieczemy ok.
35-45min.
6. Możemy polać czekoladową lub posypać
cukrem pudrem.

                    SMACZNEGO!

                                                              Julia Ch., grupa I



Domowe nuggetsy

                                                 Michał U., grupa II


