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Spis treści: 

„Kolorowe kanapeczki" - Adam Susicki, grupa PSZCZÓŁKI        strona 3 

„Ciasteczka owsiane Helenki" - Helena Buczek, grupa BIEDRONKI     strona 5 

„Pierniczki świąteczne" - Aleksander Chojnacki, grupa PAPUGI      strona 7 

„Przepis na jajecznicę (śniadanko)" - Maja Sebzda, grupa Naukowcy    strona 9 
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Adam  Susicki, grupa PSZCZÓŁKI  
 

Kolorowe kanapeczki 

Przygotuj: 

 deskę do krojenia 
 nożyk 
 talerzyk  
 obieraczkę 
 ulubione foremki do ciastek 

 

Potrzebne składniki: 

  ciemne pieczywo  
 masło 
 ogórek 
 wędlina 
 ser żółty  
 pomidor  
 miód 
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Przepis: 

Umyj pomidorki. Bez pośpiechu obierz ogórek, a następnie pokrój w cienki plasterki.  Przygotuj wędliny, ser razem z 
pomidorem i ogórkiem odłóż na talerzyk.  

Na deskę do krojenia wyłóż pieczywo, następnie ostrożnie posmaruj kromki chleba masłem. 

Wykorzystując swoje ulubione foremki do ciastek (np. gwiazdka, ludzik, misie, kółeczka) wycinaj kształt z plasterków 
wędliny, sera.  

A teraz czas pobudzić wyobraźnie! W dowolny sposób ułóż wszystkie składniki na swoim pieczywie. Wszystko co 
stworzymy samodzielnie smakuje o wiele lepiej, a kolorowe kanapeczki zachęcą do jedzenia.  

Idealna do kolorowych kanapeczek będzie herbatka z miodem podana w ulubionym kubku.  

 

Smacznego! 
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Helena Buczek, grupa  BIEDRONKI  

CIASTECZKA OWSIANE HELENKI 

SKŁADNIKI: 

200g - płatków owsianych górskich 

200g - mix ulubionych nasion i suszonych owoców ( słonecznik, siemię lniane, drobne nasionka dyni, rodzynki, wiórki 
kokosowe, żurawina), 

100g - miękkiego masła, 

60g - cukru trzcinowego, 

45g - mąki pszennej, 

2 jajka, 

1- łyżeczka proszku do pieczenia, 

szczypta soli. 
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PRZYGOTOWANIE: 

Wszystkie składniki umieszczamy w misce i dokładnie mieszamy przy pomocy łyżki. Ciasto będzie gęste. Formujemy 
kuleczki, które rozgniatamy w dowolny kształt na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECZENIE: 

Po uformowaniu ciasteczek blachę umieszczamy w nagrzanym piekarniku i pieczemy z opcją góra-dół  w temperaturze 
180stopniok. 18/20 minut.  
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Aleksander Chojnacki, grupa PAPUGI 

 

Pierniczki świąteczne 

 

Skład:  

 dwa jajka  
 szklanka miodu  
 szklanka cukru  
 600 g mąki pszennej  
 jedna łyżeczka sody oczyszczonej  
 jedna łyżeczka przyprawy do  

piernika 
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Sposób przygotowania: 

1. sodę oczyszczoną rozpuścić w jednej łyżeczce  

wody  

2. jajka ubić z cukrem  

3. miód lekko ogrzać  

4. mąkę wymieszać z przyprawą do piernika 

5. dodać jajka i miód oraz sodę 

6. ciasto dobrze wyrobić 

7. zawinąć w folię spożywczą i odstawić na dwie 
godziny  

8. ciasto rozwałkować na grubość pół centymetra (ciasto może się kleić , dlatego nie 
żałować mąki przy wałkowaniu)  

9. wykroić foremkami pierniczki, ułożyć na blasze z papierem do pieczenia (można 
wyciąć dziurki słomką, aby powiesić ciastka na choince ) 

10. piec 10 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza  

11. lukier nanieś za pomocą szprycy do dekoracji tortów i ozdobić posypką  

               

              SMACZNEGO  
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Maja Sebzda, grupa NAUKOWCY 

Przepis na jajecznicę (śniadanko) 

 

Składniki: 

 2 jajka  
 szczypta soli 
 łyżeczka masła 

Dodatki: 

 bułka 
 plasterki ogórka 
 pomidorki koktajlowe 
 parówka 
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Przygotowanie: 

Jajka wbić do miseczki, lekko posolić i wymieszać. Na patelni rozpuszczamy masło i wlewamy jajka cały czas mieszając. 
Kiedy jajka się zetną przekładamy jajecznicę na talerzyk.  

 

        
    SMACZNEGO !!! 
 
 


