Poniżej prezentujemy kilka Przepisów na Zdrowie, wykonanych przez
uczniów naszej szkoły:
·
·
·
·

Patrycyję Bagińską kl. V,
Annę Pyszko kl. V,
Andrzeja Urbańskiego kl. V ,
Adriana Wasilika kl. VI

Należało zrobić pyszną, zdrową potrawę, nazwać ją, wpisać składniki,
opisać sposób przyrządzenia i dołączyć jej zdjęcie.
Prace zostały przesłane w miesiącu październiku 2009 na konkurs do
Olsztyna, nie udało się nam zdobyć nagradzanych miejsc, ale każdy z
uczestników za zaangażowanie i udział w konkursie otrzymał małą
nagrodę.

Opiekun uczniów: pani Monika Gergola

Andrzej Urbański kl. V
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rączkach
13-100 Nidzica

,,Warzywna podstawa’’
Składniki:
3 ziemniaki
2 jajka
2 marchewki
papryka konserwowa
przyprawy:
sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Ziemniaki i marchew – ugotować do miękkości.
Jajka ugotować na twardo.
Wszystkie składniki pokroić w kostkę, doprawić solą i pieprzem. Wymieszać. Przełożyć na
talerzyki, udekorować.

Smacznego

Anna Pyszko kl. V
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rączkach
13-100 Nidzica

Przepis na zdrowie!!!
Ryba po grecku

Składniki:
Oleju trochę
4 płaty mintaja lub miruny
1 kg marchwi
1-2 pory ( zielona część )
Przyprawy : sól , pieprz , papryka , słodka.
1 lub 1/2 koncentratu pomidorowego
koper

Sposób przyrządzenia:
1. obrać marchew i zetrzeć na grubych oczkach, dodać pokrojony por i gotować dodając 11,5 szklanek wody i oleju aż marchew będzie miękka. Gotując doprawić . Na koniec dodać
koncentrat pomidorowy i dokładnie wymieszać.
2. W międzyczasie usmażyć w jajku i bułce rybę i rozłożyć na talerzu. Na rybie rozłożyć
marchew i posypać koprem.

Patrycja Bagińska kl. V
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rączkach
13-100 Nidzica

Mini torciki z ciasta
francuskiego.
Składniki na 3 sztuki:
500g ciasta francuskiego,
Nadzienie
100ml budyniu, kremu waniliowego
lub śmietanki kremówki
Ponadto
Jajko, owoce i listki mięty lub melisy
do dekoracji
Sposób przygotowania:
1.Podgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni C.
Lekko rozmrożone ciasto podziel na 3 równe kawałki. Narysuj na wierzchu każdego z nich
wzór kratki(najlepiej nożem obrotowym),nie przecinając ciasta.
2.Ułóż kwadraty na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj roztrzepanym
jajkiem. Piecz je na środkowym poziomie piekarnika przez 15-20 minut, po czym wyjmij i

.

odstaw do ostygnięcia

3.Podczas pieczenia schładzania ciasta zajmij się nadzieniem-ubij śmietankę lub przygotuj
budyń, ewentualnie krem waniliowy.
4. Umyj, oczyść i pokrój owoce, którymi udekorujesz mini torciki.
5.Każdy kawałek ciasta podziel na dwie części. Na jednej połowie rozsmaruj krem i ułóż
owoce, zaś drugą połówkę umieść na wierzchu. Udekoruj torcik dowolnymi owocami oraz
kilkoma listkami mięty lub melisy.

Smacznego!!!

Adrian Wasilik kl.VI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rączkach.

Królewski
chłodnik
owocowy!
Składniki:
-szklanka dorodnych, przebranych
poziomek lub szklanka drobnych, dojrzałych i słodkich truskawek
- szklanka pełnego mleka
- szklanka słodkiej śmietanki
- 2 łyżki cukru pudru
- dwa duże "kleksy" bitej śmietany

Sposób przyrządzania:
Mleko zagotowujemy, odstawiamy do przechłodzenia. Z owoców wybieramy
najbardziej dorodne, pozostałe miksujemy wraz z przegotowanym, chłodnym
mlekiem, śmietanką i cukrem. Gdy całość jest jednolita i lekko spieniona,
rozlewamy do miseczek, wierzch posypujemy odłożonymi wcześniej owocami,
przybieramy " kleksem" bitej śmietany. Podajemy zaraz po przygotowaniu chłodnik dobrze smakuje z dodatkiem małych biszkopcików - szampanek.
SMACZNEGO !!!

