KSIĄŻKA KUCHARSKA
„PYSZNE I ZDROWE
PRZEPISY ÓSEMECZKOWE”

Przepisy kulinarne
Pracowników, Rodziców i Dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu
,,Artystyczna Ósemeczka”
Mielec 2020

W Naszym Przedszkolu o zdrowym jedzeniu pamiętamy,
w ramach programu
,,Zdrowe jedzenie jest teraz w cenie”
jadłospisy układamy,
a w hymnie „Ósemeczkowym” tak śpiewamy:
… „Zawsze pyszne dania tutaj zjadam” (…)
To wszystko po to, by zdrowym, wesołym
i mądrym być, bo ,,Artyści Ósemeczkowi” talentów mają
wiele – a zdrowe i pyszne dania pomagają je rozwijać
coraz bardziej i śmielej!

Na słodko, słono, warzywnie,
owocowo, kolorowo…
Przepisy zdrowe i smaczne
do wyboru, dla każdego!

„ 8- SKŁADNIKOWA SAŁATKA JARZYNOWA”
Składniki:
 1 mały seler
 1 natka pietruszki 2 średniej wielkości ziemniaki
 2 średniej wielkości pietruszki
 2 średniej wielkości marchewki
 4 łyżki kukurydzy
 4 małej wielkości ogórki kiszone
 4 jajka
Przygotowanie:
Wszystkie warzywa ugotować najlepiej w garnki na parze oraz w osobnym garnku jajka.
Ugotowane warzywa i jajka pokroić w kostkę dodać kukurydzę i pokrojone ogórki kiszone, następnie dodać
drobno pokroić natkę pietruszki, wszystko wymieszać i gotowe.
Według własnych potrzeb można dodać: sól, pieprz, majonez.
Jeżeli 8 – składnikowej sałatki spróbujesz to nie pożałujesz!
Gdy dwie łyżki, do ust włożysz to sił witalnych sobie dołożysz!
A jak trzy łyżki ze smakiem zjesz, to nasze TATRY w jeden dzień obejdziesz!

SMACZNEGO!!!

Autor: Pani Małgorzata H.

„ÓSEMECZKOWY KURCZAK W CIEŚCIE FRANCUSKIM”
Składniki:
 Filet z kurczaka
 Opakowanie gotowego ciasta francuskiego
 Plasterki żółtego sera
 Plasterki szynki ( w oryginalnej wersji są pieczarki z cebulką, ale dla naszych Skrzatów przygotujemy
wersję uproszczoną)
 Sól, pieprz, oregano
 1 jajko (do posmarowania)
Przygotowanie:
Filet z kurczaka ( można przeciąć na pół w poprzek, jeśli jest bardzo gruby) przyprawiamy solą, pieprzem
i oregano. Płat ciasta francuskiego kroimy na pół ( w poprzek, po krótszym boku) i układamy na nim ciasto
francuskie.
W oryginalnej wersji boki ciasta francuskiego kroimy na paseczki ( żeby można było je przepleść na
zmianę). W wersji ósemeczkowej zostawiamy paseczki tylko na górze i na dole ciasta.
Na filecie układamy plasterek szynki i plasterek sera. Paseczki zawijamy na filecie tworząc ósemkę
( lub krateczkę, jeśli mamy wszystkie paski). Tak zawinięte filety układamy na blasze ( na papierze do
pieczenia) i smarujemy o wierzchu roztrzepanym jajkiem. Pieczemy w piekarniku w temperaturze 200
stopni Celsjusza ok. 30 min.
SMACZNEGO!

Autor: Pani Agata Z. z córką Adelką

„ÓSEMKOWE OPONKI SEROWE”
Składniki:
● 3 szklanki mąki,
● 0,5 kg twarogu,
● 0,5 szklanki cukru szklanka śmietany kwaśnej 18%,
● łyżeczka sody,
● łyżka cukru waniliowego,
● 4 żółtka,
● olej do smażenia,
● cukier puder do posypania
Sposób wykonania:
Dużą miskę i stolnicę oraz wszystkie produkty sobie przygotujcie, sami zrobimy słodką przekąskę w sklepie
gotowych nie kupujcie. Mąkę wraz z sodą sitkiem do miski przesiewamy. Następnie twarożek przez praskę
przeciskamy i z mąką mieszamy, cukier waniliowy oraz żółtka i śmietanę dokładamy.
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i gładkie ciasto zagniatamy. Gotowe ciasto na porcje dzielimy,
wałkując je na posypanej mąką stolnicy. Kiedy ciasto 1cm mieć będzie, szklanką wycinamy duże kółka,
a w ich środku małe kółka za pomocą kieliszka. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na rumiano.
Po usmażeniu koniecznie odsączamy na ręczniku papierowym, studzimy i posypujemy cukrem pudrem.

Kto takie oponki serowe zajadać będzie ten siłę i kości mocne mieć będzie!

Autor: Pani Bożena G.

„PIECZONE ZIEMNIACZKI Z RYBĄ I MŁODA KAPUSTĄ”
Pieczone ziemniaczki:
Ziemniaki umyć (ok 10 sztuk), obrać i pokroić w plasterki. Zalać wrząca wodą, posolić i odstawić na 10
minut. Wodę odcedzić i dodać 5 łyżek oleju. Można posypać ulubionymi ziołami. Blachę do pieczenia
wyłożyć papierem do pieczenia i rozłożyć równomiernie ziemniaki i włożyć do piekarnika nagrzanego do
200 stopni. Piec do zrumienienia ziemniaków (ok 30 min.).
Dorsz w płatkach kukurydzianych:
Kawałki dorsza skropić sokiem z cytryny i lekko posolić. Odsączyć na ręczniku papierowym. Obtoczyć
w mące, jajku i pokruszonych płatkach kukurydzianych. Smażyć na patelni grillowej na małej ilości oleju.
Gotowana młoda kapusta:
Kapustę dokładnie umyć i poszatkować nożem na paseczki. W garnku rozgrzać łyżkę masła, dodając
cebulkę pokrojona w drobna kostkę. Dodać poszatkowaną kapustę i podlać wodą. Dusić pod przykryciem
ok. 30 minut. Do garnuszka dodać 3 łyżki przecieru pomidorowego, 2 łyżki śmietany 12% i 2 łyżki mąki.
Wszystkie składniki dobrze wymieszać i dodać do gotowej kapusty. Wszystko razem wymieszać
i zagotować.

“Kto chce być silny zdrowy jak ryba niech zdrowe ziemniaczki,
rybki i warzywa często spożywa”.

Autor: Pani Bożena G.

„BROWNIE Z CZERWONEJ FASOLI”
Przedszkolak z Ósemeczki wie jak zdrowo odżywiać się!
Składniki:
– 2 puszki czerwonej fasoli,
– 4 jajka,
– 2 banany,
– 3 łyżki prawdziwego kakao,
– 4 łyżki miodu,
– półtora łyżeczki sody lub proszku do pieczenia,
– 3 łyżki oleju
Polewa:
– gorzka czekolada (im więcej kakao tym lepiej),
– 1/4 szklanki mleka,
– dwie łyżki kakao,
– 3 łyżki miodu bądź odrobina ksylitolu (wg uznania),
Przygotowanie:
Zabawę w kuchni rozpoczynamy od włączenia piekarnika na 180 stopni, aby później nie zapomnieć.
Następnie płuczemy dokładnie fasolę i przesypujemy ją do dużej miski. Dodajemy do niej jajka, olej,
banany, kakao, sodę i miód bądź ksylitom, bardzo dokładnie miksujemy nawet do 10 minut (jeśli masa nie
będzie dostatecznie roztarta, może się kruszyć po upieczeniu).
Gotową już masę przelewamy do foremki i umieszczamy w piekarniku na od 40 do 60 minut (po
wyciągnięciu z piekarnika ciasto z fasoli może być trochę płynne, gdy się ochłodzi konsystencja się
poprawia). Pod koniec pieczenia na patelni przygotowujemy polewę rozpuszczając czekoladę i mieszając ją
z kakao i mlekiem.
Upieczone ciasto dekorujemy polewą. Najlepiej smakuje po przestaniu kilku godzin w lodówce.
Gotowe brownie z fasoli jest bardzo mięciutkie, puszyste, nie kruszy się i ma mocno czekoladowy smak.

Smacznego!

Autor: Pani Angelika B.

„PLACUSZKI SUPER ÓSEMKI”
Składniki:
1 szklanki kaszy manny
1 szklanki mleka
1 jajko
1lub 2 dojrzałe banany
1 łyżka oleju (kokosowy lub inny)
1 łyżeczka sody
1/2 szklanki mąki razowej
Cynamon i cukier waniliowy do smaku wedle uznania.
Do podania:
odrobina cukru pudru, konfitura lub pokrojone banany.
Przygotowanie:
Kaszę mieszamy z mlekiem i odstawiamy na chwilę na bok. Następnie mieszamy z bananem (rozgniatamy
go na papkę widelcem) i jajkiem. Dodajemy resztę składników i mieszamy.
Placuszki smażymy na niewielkim ogniu z obu stron na rumiano.
Tak przygotowane placuszki podajemy z konfiturami lub odrobiną cukru pudru i pokrojonymi bananami.

Smacznego!

Autor: Marianka B. z mamą

„WITAMINKI DLA WIELKANOCNEJ KURKI”
Oto zdrowy soczek pomarańczowy
Do wypicia jest gotowy
Zrobiony jest z pomarańczy i cytrynki
Zawiera minerały i witaminki
Kto wypije soczek cały
Będzie miał humor wspaniały
Urośnie duży jak smok
A więc pijcie ten zdrowy sok
Składniki (jedna porcja):


2 pomarańcze



1 cytryna
Wycisnąć, wymieszać, wypić 

Autor: Pani Joanna S. z córką Natalką

„PEŁNOZIATNISTA KANAPKA DLA KAŻDEGO GAGATKA”

Uśmiechnięte tosty zrobić bardzo łatwo
Nie jest to wcale trudną zagadką
Na zakupy wybrać się potrzeba
Kupić kilka kromek razowego chleba
Włóżyć do tostera – sprawa bardzo prosta
Każdy chciałby zjeść takiego tosta
Rzeczy dziwne, czary niesłychane
Na talerzu i w lusterku buźki roześmiane
To jest sprawa tych małych kromeczek
I ketchupowych czerwonych kropeczek
Zjadaj szybko – dobra rada
Żeby nik Ci nie podjadał
Sposób wykonania:

Kanapka jest bardzo prosta w przyrządzeniu, każdy przedszkolny zuch wykona ją sam!
Bierzemy 2 kromeczki pełnoziarnistego chleba do tostów.
Obie delikatnie smarujemy masełkiem, ale nie za dużo, żeby było zdrowo!
Na dolną kanapkę dajemy trochę keczupu- bo wszystkie dzieci go lubią :)
Teraz kolej na plasterek szynki oraz plasterek żółtego serka!
Zamykamy kanapkę drugą kromką i wsadzamy do magicznej maszyny, która się nazywa toster!
Czekamy minutkę i nasza pyszna kanapka gotowa!

Autor: Karol K. z mamą

„ZIELONY SOK SUPERMOCY”
Jeśli chcesz być super zdrowy pij soczek jabłkowo-selerowy!!!
Składniki (na 1 szklankę):


2 jabłka (słodko-winne)



2 gałązki selera naciowego

Wykonanie:
Składniki wyciśnij w wyciskarce, sokowirówce lub zblednij. Można dodać kilka listków szpinaku.
SMACZNEGO 

Autor: Pani Anna B.

„ÓSEMECZKOWA OWSIANECZKA”
CHCESZ BYĆ JAK SOWA „MĄDRA GŁOWA”?
I BY FRYZURA BYŁA ODLOTOWA?
CHCESZ BYĆ MISTRZEM DODAWANIA?
WCISNAJ OWSIANECZKĘ Z SAMEGO RANA
KILKA PESTEK, GARŚĆ OWOCÓW
TAKI MAMY NA TO SPOSÓB
ZALEWAMY TO JOGURTEM LUB KEFIREM - JAK KTO WOLI
NATURALNYM, BEZ DODATKÓW CUKRU ANI SOLI
WYMIESZAMY, ZAKRĘCIMY
DZIARSKO ZJEMY, NIE MARUDZIMY
ODPOCZNIEMY, NIE BEKAMY
NA EFEKTY JUŻ CZEKAMY!
ŻYCZENIA SKŁADAMY RYMOWANE
NA „SMACZNEGO” AKCENTOWANE
Składniki:


½ banana



¼ jabłka



kilka pestek dyni



kilka pestek słonecznika



kilka orzechów (włoskich, brazylijskich lub innych)



mały jogurt naturalny (lub 4 łyżki)



odrobina miodu

Wykonanie:
Jabłko, banana lub inne ulubione owoce
pokrój w kostkę.
Wrzuć pozostałe składniki, zalej jogurtem,
wymieszaj.
Opcjonalnie można dodać łyżkę miodu.

Autor: Pani Anna B.

„SAŁATKA OŚMIOSKŁADNIKOWA –
PYSZNA, ZDROWA, SZYBKO DO JEDZENIA GOTOWA”
W WARZYWACH MOC JEST – PRAWDA TO POWSZECHNIE ZNANA
ZAJADAJ SIĘ NIMI JUŻ OD SAMEGO RANA
NA DRUGIE ŚNIADANIE, NA KOLACJĘ, DO OBIADU
NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTÓW BY ZROBIĆ KILKA PRZYSIADÓW
SMACZNA, ZDROWA, KOLOROWA
A TAKŻE OŚMIOSKŁADNIKOWA
OGÓREK, POMIDOR – SAŁATKA IDEALNA
TROCHĘ FANTAZYJNA, ALE CAŁKOWICIE REALNA
DODAJ ULUBIONE WARZYWA – SAŁATA, KUKURYDZA, TROCHĘ SERA
POLEJ OLIWĄ, DODAJ ZIOŁA I ZAJADAJ – JEST TO CZYN BOHATERA
ŻYCZYMY SMACZNEGO, CHOĆ WIEMY, ŻE NIE TRZEBA
ZAJADAJ SZYBKO ZANIM ZNIKNIE CI Z TALERZA

Składniki:


sałata + liście szpinaku



pomidory



ogórki



kukurydza



ser mozarella lub feta



oliwki



oliwa z oliwek + zioła

Autor: Pani Anna B.

„KANAPKA NA DOBRY NASTRÓJ PRZEDSZKOLAKA”
Wpływa na dobre samopoczucie przez cały dzień w przedszkolu!
Składniki:
 ciemne pieczywo z ziarenkami
 odrobina masła
 liść zielonej sałaty
 plaster szynki
 plaster żółtego sera
 2 plastry świeżego ogórka
 czarna oliwka
 odrobina pomidora (ketchupu lub rzodkiewki)

Wykonanie:
Kromkę ciemnego pieczywa smarujemy niewielką ilością masła. Nakładamy liść sałaty a na to plaster
szynki, następnie plaster żółtego sera. Na wierzchu układamy dwa plastry zielonego ogórka, tak aby
tworzyły kształt ósemki. Na jednym z plastrów robimy oczy z przeciętej oliwki i uśmiech z kawała
pomidora (rzodkiewki lub ketchupu).
Smacznego!

Autor: Pani Agata P.

„ÓSEMECZKOWA BOMBA WITAMINOWA”
Przepis na koktajl, który wspaniale sprawdzi się jako drugie śniadanie dla dzieci i dorosłych.
Nazwany „Ósemeczkowa Bomba Witaminowa”, gdyż z ośmiu składników otrzymujemy smoothie bogate
w witaminy i minerały, a do tego jest naprawdę pyszne!
Składniki:
 garść szpinaku
 garść natki zielonej pietruszki
 dojrzały banan
 2 szt. kiwi
 duże jabłko razem ze skórką
 łyżka dowolnych otrąb
 gruby plaster cytryny bez pestek
 szklanka wody
Wszystkie składniki zmiksować. Jeżeli ktoś preferuje rzadszą konsystencję, wówczas należy dodać
odpowiednią ilość wody.

Autor: Pola Sz. z mamą

„ÓSEMKOWE JABŁKA W CIEŚCIE!”
Składniki:
 szklanka mąki
 ok. 1,5 szklanki mleka
 całe jajko
 szczypta soli
 3-4 łyżeczki cukru
 0,5 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia
 można dodać troszkę cukru wanilinowego
 jabłka –obrane, wydrążone, pokrojone w krążki

Wykonanie:
Mąkę miksować lub ubijać trzepaczką z mlekiem (dolewając), dodać jajko, sól, cukier, proszek do pieczenia
i cukier wanilinowy jeśli ktoś lubi. Wszystko miksować lub ubijać, jeśli będzie gęste dolać mleka, jęśli
rzadkie dosypać mąki.
Powinno wyjść ciasto naleśnikowe tylko trochę gęściejsze.
Zanurzamy w cieście krążki jabłek. Łyżką kładziemy na rozgrzany olej lub oliwę na patelni. Smażymy
z obu stron na rumiano. Można posypać cukrem pudrem.
Smacznego!

,,Jabłka w cieście”
Mąka, jabłka no i mleko,
jajko, proszku jeszcze deko.
Zmiksujemy, zmieszamy,
no i pyszne danie mamy.
Jabłka w cieście dobra sprawa.
Pięknie zjesz i jest zabawa.
Bo energię będziesz mieć,
jeśli wszystko z talerzyka zjesz!

Autor: Pani Marta W.

„PYSZNY OBIADEK MALEGO BADACZA – JAJKO SADOZNE NA SZYNCE”
Składniki:
2 jajka
1 plasterek szyneczki
zdrowa zielona cebulka do smaku, zdrowia i dekoracji
Przygotowanie:
Jajka oczyścić, sparzyć. Na patelni roztopić masełko.
Na patelnie kładziemy plasterek szyneczki. Jajeczka stuknąć 8 razy o brzeg naczynia i wlać do serduszkowej
foremki do smażenia jajka, tak, aby stykające się żółtka utworzyły cyfrę 8.
Usmażyć do ulubionej konsystencji, przełożyć na talerzyk.

SMACZNEGO

Autor: Nikodem K. z mamą

„BUŁECZKA ÓSEMECZKA”
– czyli żółty ser i szyneczka na poduszeczce z zielonej sałaty
Składniki:
 bułka ciemna z ziarnami
 sałatka zielona
 szynka drobiowa,
 żółty ser,
 pomidor,
 rzodkiewka,
 cebulka zielona
Wykonanie:
Bułeczkę przekroić na 2 części – gdy je do siebie przykładamy, cyfrę 8 otrzymamy.
Na każdą połówkę listek zielonej sałatki nakładamy, szyneczkę i ser artystycznie „rzucamy”.
Pomidorka, rzodkiewkę i znów ósemkę z nich ułożymy.
Na wierzchu po 8 drobnych kawałeczków zielonej cebulki położymy.
Zjadamy, ani jednego okruszka nie zostawiamy!

SMACZNEGO

Autor: Pani Agnieszka Ch.

„ZDROWE PLATECZKI ÓSEMECZKI”
Przedszkolaki z Ósemeczki
jedzą owocowe płateczki
Płatki, jabłka i gruszki,
to super zdrowe brzuszki!

Artystyczne przedszkolaki,
to zdolne i gotujące pędraki!

Składniki:






płatki żytnie błyskawiczne - 18 łyżek stołowych
woda – 1 litr
jabłka – 2 sztuki (duże, słodkie i soczyste)
gruszka - 1 sztuka (słodka i soczysta)
dowolne owoce mrożone lub świeże: wiśnie, maliny, jagody, truskawki

Sposób przygotowania:
1. Zagotuj wodę ze szczyptą soli. Wsyp płatki. Gotuj je na małym ogniu przez 3-4 min.
2. Umyj, obierz oraz zetrzyj na tarce o grubych oczkach jabłka i gruszkę.
3. Ugotowane płatki odcedź na sitku.
4. Wymieszaj płatki, jabłka, gruszki oraz pozostałe owoce.
5. Gotowe! Smacznego!

Autor: Krystian Ż. z mamą

„PUSZYSTE RACUCHY Z JABŁKAMI BEZ DROŻDŻY”
Pamiętaj dziś łakomczuszku
o malutkim swoim brzuszku,
bo lubi czasem ten brzuszek
zjeść także trochę jabłuszek.
Składniki
-2 szklanki mąki pszennej tortowej
-1 szklanka mleka
-2 łyżeczki proszku do pieczenia
-1 łyżka cukru waniliowego
-2 jajka
-3 łyżki cukru
-3 duże jabłka
Wykonanie
Żółtka oddzielamy od białek.
Ubijamy żółtka z cukrem i cukrem waniliowym na gładki kogel mogel.
Następnie dodajemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.
Na zmianę wlewamy mleko, trochę mąki, mleko, trochę mąki.
Gdy masa jest gładka, dodajemy do całości starte na dużych oczkach jabłko.
WAŻNE: jeśli jabłko jest bardzo soczyste, należy je trochę odcisnąć z soku.
Następnie białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy do ciasta, delikatnie mieszamy.
Na rozgrzany olej dajemy ciasto forując małe placuszki.

Ogień nie może być za duży, by racuchy nie spaliły się, a w środku były surowe.
Racuszki pięknie rosną, są pulchniutkie i bardzo smaczne.
Usmażone racuszki wykładamy na talerz i dekorujemy wedle uznania.

Smacznego!
Autor: Pani Elżbieta M.

„ÓSEMECZKOWY SOCZEK NIKOSIA”
Składniki:
8 - małych pomarańczy
8 - marchewek
18 - średnich jabłek

Wykonanie:
Owoce umyć bardzo dokładnie, marchewkom odciąć końcówki .
Owoce ze skórkami i łupkami wrzucamy do wyciskarki dodając marchewki.
Czekamy na pyszny i bardzo zdrowy soczek GOTOWE !!!
SMACZNEGO

Autor: Nikodem M. z mamą

„CZEKOLADOWO – BAKALIOWE
MUFFINKI ÓSEMECZKOWE”
Dla Przedszkolaka i nie tylko 
pyszne i zdrowe „Muffinki Ósemeczkowe” ze zdrowej mąki orkiszowej.
Mało cukru zawierają . Dzięki zdrowym bakaliom energii dostarczają.
Prawdziwe kakao, ciemna czekolada (bogate w magnez) – to dla koncentracji super sprawa!
Składniki (na 18 szt.):
 100 g gorzkiej czekolady
 150 g masła
 300 g mąki pełnoziarnistej, orkiszowej
 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej
 2 łyżki kakao
 1 łyżka cukru z wanilią
 ½ szklanki cukru brązowego, trzcinowego
 2 jajka
 170 ml mleka
 dowolne bakalie (po garści pokrojonych śliwek, daktyli, rodzynek, żurawiny, słonecznika…)
Wykonanie:
Włączamy piekarnik. Przygotowujemy składniki. Masło roztapiamy i pozostawiamy do ostygnięcia.
Czekoladę kroimy w kostkę, bakalie na mniejsze kawałki.
Do miski przesiewamy mąkę, kakao, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną. Wsypujemy cukier i cukier
z wanilią. Jajka miksujemy razem z mlekiem. Wlewamy masę do suchych składników, dolewamy
rozpuszczone masło. Dodajemy czekoladę i bakalie. Mieszamy wszystko kilkoma delikatnymi ruchami
łyżki. Masę czekoladową przekładamy do foremek i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 st.
Pieczemy ok. 25 min.

„Muffinki Ósemeczkowe”
na deser się polecają,
a w towarzystwie
ulubionych owoców
świetnie smakują
i dobrze wyglądają!

Smacznego!

Autor: Pani Lidia K.

„ÓSEMKOWA KANAPKA”
Składniki:
1.pieczywo
2.sałata
3.ser żółty
4.szynka
5.ogórek
6.pomidor
7.rzodkiewka
8.szczypiorek
Przedszkolaku jeżeli zjesz taką pyszną kanapkę na podwieczorek w przedszkolu
będziesz miał dużo SIŁY I WITAMIN.
Nabierzesz takiej mocy, że Panie będą mogły zabrać Cię na nowy plac zabaw.

Autor: Pani Anna L.

„ZDOBYWANIE ÓSEMECZKI”
Składniki:


Jajko (przecięte na pół i wycięte środki w kształcie koła)



Żółtko (pokruszone)



Majonez



Szczypiorek



Chleb pocięty w kosteczki

Przedszkolaku gdy dostaniesz tą przepyszną potrawę od swoich pań Kucharek będziesz mógł zjeść ją na dwa sposoby:
1.sposób – zdobywamy Ósemeczkę, która jest na środku talerzyka. Musisz zjeść wszystkie składniki wokoło i na końcu
delektować się pyszną Ósemeczką
2.sposób – możesz do OTWORÓW ÓSEMECZKI powkładać składniki z talerzyka i w ten sposób zostaniesz
odkrywcą… Oczywiście jeżeli zjesz całą białą ósemeczkę

Autor: Pani Anna L.

CODZIENNY „ZIELONY SOK SHREKA – NAPÓJ MOCY”
Składniki:
1. 8 kiwi
2. 8 jabłek
3. 8 garstek jarmużu
4. 8 łodyg selera naciowego

Wykonanie:
Potrzebna nam będzie wyciskarka wolnoobrotowa.
1. Wszystkie składniki płuczemy. Nie obieramy ani nie wykrawamy gniazda z jabłek.
2. Wszystkie składniki drobno kroimy, wkładamy do wyciskarki.
3. Sok pijemy od razu po wyciśnięciu, najlepiej rano jeszcze na czczo, tak by wszystkie jego wartości
odżywcze dobrze się wchłonęły.
Nabieramy wtedy mocy do zabawy i nauki !!!

Autor: Pani Lila S.

SHREKOWE ZAWIJASY CUKINIOWO – SZPARAGOWE
„MAGICZNE PAŁECZKI”
Długie delikatne pędy szparagów najlepiej czują się w towarzystwie
oliwy, cytryny, łagodnych ziół lub warzyw o dyskretnym smaku.
Składniki :
1 pęczek zielonych szparagów
1 cukinia,
1 cytryna
2 łyżki oliwy
1 łyżeczka ziaren czarnego pieprzu

Wykonanie:
Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Przy pomocy poprzecznej obieraczki cukinię obrać na szerokie, cienkie
wstążki. Gotowe przełożyć do miseczki. Wycisnąć sok z cytryny, dodać do cukiniowych wstążek razem
oliwą i czarnym pieprzem. Dokładnie wymieszać i odstawić na 15 minut.
W tym czasie wypłukać szparagi, osuszyć, odciąć zdrętwiałe końcówki i obrać do połowy wysokości.
Każdego szparaga owijać w paski cukinii i odkładać na blaszkę do pieczenia.
Kiedy wszystkie będą gotowe wsunąć do piekarnika na 5 minut. Gorące obsypać świeżo zerwaną zielona
cebulką i startym parmezanem. Świetnie smakuje na ciepło i zimno.

Po ich zjedzeniu poczujemy moc!

Autor: Kuba J. z mamą

„ÓSEMECZKOWE KOPYTKA”

Ósemeczkowe kluseczki,
dobre na wszystkie smuteczki.
Gdy kopytka dzieciak wcina,
to mu się uśmiecha mina.
Nawet traktor nie pomoże,
jak się kluskiem nie wspomożesz.
Gdy już talerz wysprzątany,
i widzimy radość mamy,
już jest miło w całym ciele,
do zabawy ósemkowi przyjaciele!!!

Składniki:
- 1 kg ugotowanych ziemniaków
- 250 g sera białego tłustego lub półtłustego
- 2 szklanki mąki pszennej
- 4 czubate łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 jajko
- szczypta soli
Przygotowanie dania:
1. Ziemniaki obieramy, gotujemy i studzimy.
Przepuszczamy przez prasę lub maszynkę.
2. Ziemniaki łączymy z mąką pszenną, mąką
ziemniaczaną, jajkiem, serem białym
i wyrabiamy delikatne i miękkie ciasto.
3. Odrywamy porcje ciasta i formujemy
ósemeczki. Jeśli ciasto się lepi podsypujemy
mąką ziemniaczaną.
4. Kopytka z serem gotujemy w osolonej
wodzie. Od wypłynięcia około 1 minutę.
5. Wyławiamy łyżką cedzakową i podajemy
z masełkiem.
A po kluseczkach,
najlepsza jest szklaneczka mleczka.

Autor: Adam W. z mamą

„ARTYSTYCZNE, CHRUPIĄCE GOFRY”
Składniki:
 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej.
 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia.
 szczypta soli.
 2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu.
 1 łyżka cukru wanilinowego.
 2 jaja.
 1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub roztopionego masła.
 1 i 1/3 szklanki mleka.

Wykonanie:


Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier wanilinowy. Wszystko
wymieszać a następnie dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę,
tylko do połączenia się składników. Ciasto można odstawić aby odpoczęło (na około 15 minut), ale nie
jest to konieczne.



Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez czas podany w instrukcji
gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej
powierzchni.



Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem pudrem i polać syropem klonowym
lub podawać z ulubionymi dodatkami np. marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną.

Autor: Franciszek B. z mamą

„ZAWIJASKI Z ŁOSOSIEM I WARZYWAMI”
Jest to idealna przekąska na podwieczorek lub kolację.
Składniki:
 tortilla wieloziarnista
 rukola
 łosoś wędzony
 ogórek zielony
 papryka
 serek śmietankowy
Wykonanie:
Tortillę smarujemy serkiem kanapkowym, układamy na nim rukolę i łososia do 3/4 wysokości. Na tej samej
wysokości układamy paprykę i ogórka pokrojone w słupki. Całość ściśle zawijamy, kroimy na ukośne
kawałki szerokości ok. 1,5 cm.

Układamy na talerzu w dowolny kształt, np. cyfry 8 :)

Smacznego!

Autor: Antoni Sz.. z mamą

ZDROWIUTEŃKA ORKISZOWA BUŁECZKA ''Ósemeczka''
Składniki na ciasto:







475 g mąki orkiszowej
275 ml wody
1/2 łyżeczki soli (himalajskiej różowej lub ziołowej)
1 łżeczka cukru
1 łyżeczka suchych drożdzy/ 10 g świeżych
2 łyżki masła

Przygotowanie bułek:
- Mąkę, sól, cukier, drożdze wymieszać i dodać wodę.
- Wyrobić razem, dodać rozpuszczone (przestudzone - nie gorące) masło i wyrobić oraz
uformować kulę.
- Włożyć do oprószonej mąką miski, przykryć i pozostawić na 1,5 h do wyrośnięcia.
- Po tym czasie uformować ,, ósemeczki'', kłaśćna blaszcze wyłożonej papierem i po
przykryciu pozostawić na kolejne 30 minut.
- Piec 10-13 minut w piekarniku w temperaturze 200 stopni.
Przygotowanie zdrowej kanapeczki:
1. Przekrojoną ,,ósemeczkę'' smarujemy twarożkiem ziołowym.
2. Następnie z pomidorków koktajlowych, ogórka świeżego układamy wzór wg wybranego
rytmu (mój wygląda kolorowo)
3. Ozdaniamy na koniec listkami świeżej bazyli.
Na taką pyszną bułeczkę możemy skomponować swoje własne dodatki
ale pamiętajmy jedzmy smacznie, zdrowo i kolorowo!!!

„ÓSEMECZKOWY ZDROWY OBIADEK Z DESEREM!”

Autor: Pani Elżbieta S.

„ÓSEMECZKOWY ZDROWY OBIADEK Z DESEREM!”
,,Ósemeczkowa'' zupa pomidorowa z makaronem
Składniki :
 Indyk
 Marchew
 Pietruszka korzeń i natka Seler – korzeń i naciowy Por
 Cebula
 Makaron
 Passata pomidorowa z ziołami
 Liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól
Mięso dokładnie myjemy i wrzucamy do garnka zalewamy zimną woda i gotujemy na średnim ogniu.
Po zagotowaniu zbieramy szumowinę i wkładamy wszystkie warzywa oraz przyprawy. Zmniejszamy ogień
i gotujemy pod lekko uchylona pokrywa ok 1.5 godziny
Na koniec dodajemy passate z pomidorów z ziołami i ugotowany makaron .
,,Ósemeczkowe'' naleśniki orkiszowe z dżemem i serem twarogowym oraz rodzynkami
Składniki:
Mąka orkiszowa 2 szklanki Mleko 2 szklanki
- jajka
- łyżki cukru
- olej do smażenia
Nadzienie :
Dżem truskawkowy
Twaróg
Jogurt naturalny
Rodzynki
Cukier waniliowy
Wszystkie składniki na naleśniki wsypujemy do miski i miksujemy .
Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy pyszne zdrowe naleśniki.
„Owocowa sałatka Ósemeczkowa”
Składniki :
Jabłko
Gruszka
Nektarynka
Banan
Wszystko ładnie kroimy
Na talerzyk w ósemeczkę ułożymy
I się smacznie zajadamy
Zdrówko w naszym ciele mamy
Autor: Alan J. z mamą

Smacznego!

Przedszkole Miejskie nr 8 w Mielcu
,,Artystyczna Ósemeczka”

Mielec 2020

