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WSTĘP
E-book dedykujemy wszystkim tym, którzy kochają jeść, szukają kulinarnych inspiracji i nie lubią
nudy w kuchni. Jedzenie to radość! Dzieląc się nim z innymi, odczuwamy dwukrotną przyjemność.
A dzięki temu nasza codzienność smakuje lepiej.
W końcu biesiadowanie, celebrowanie posiłków i gościnność są wpisane w polską tradycję. Wspólne
posiłki budują pozytywne relacje. Czas poświęcony najbliższym nigdy nie będzie straconym! To
jeden z największych powodów do radości.

Przygotowaliśmy e-book, który pomoże Ci odkryć wiele innych. Prezentujemy w nim aż 100
takich powodów. Dlaczego akurat sto? To chyba oczywiste… ;). Chcemy, żeby zainspirował Cię do
kreowania nawet najdrobniejszych rzeczy, które sprawią, że każdy dzień będzie lepszy.
Na tę magiczną setkę powodów składa się 50 przepisów na oryginalne, czasami nawet bardzo
kreatywne potrawy. Podzieliliśmy ja na główne kategorie dziennego menu: śniadania, przekąski,
obiady, desery i kolacje. Dzięki temu łatwiej znajdziesz przepis, którego szukasz. Uwierz, że już samo
przeglądanie to uczta dla zmysłów.
Przy każdym z przepisów czeka na Ciebie często niedostrzegany, a jednak warty docenienia powód do radości. Wierzymy, że te 50 pomysłów będzie Ci przypominać, jak wiele małych radości
spotyka nas na co dzień.
Pierwsze skrzypce w przepisach odgrywają dżemy, konfitury oraz dodatki do mięs i serów Stovit.
Przetwory to prawdziwe bogactwo w kuchni. Przepisy udowadniają, że dzięki nim potrawy stają się
kolorowe, zdrowe, a przede wszystkim pyszne.
Z e-bookiem każdy miesiąc zaczniesz z głową pełną kulinarnych pomysłów. Rozwijaj swoją pasję
do gotowania, eksperymentuj i wprowadzaj nowe nawyki żywieniowe – kiedy jak nie teraz?!

Mamy nadzieję, że ten czas będzie dla Ciebie inspirującym wyzwaniem i przyjemnością, którą
podzielisz się z bliskimi. Naszym powodem do radości jest już sam fakt, że go czytasz. Kochamy to,
co robimy i chcemy przekazać Ci dobrą energię.
Podoba Ci się nasza publikacja? Będzie nam mega miło, jeśli ją udostępnisz! Dzielmy się naszą
kulinarną zajawką :).

Smakowitej lektury!

Śniadania

4

Powód do radości na dziś: Biegniesz ile sił, ale widzisz, że rusza. Już się
nie łudzisz. Tymczasem autobus zatrzymuje się tuż obok Ciebie.

Słoiczki śniadaniowe
Zdarza się Wam wybiegać z domu bez śniadania? Z ratunkiem przychodzą
słoiczki śniadaniowe ;).

1
Porcje

3
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 150 ml gęstego jogurtu lub
jogurtu greckiego

Do szklanego pojemnika nałóż warstwowo jogurt i konfiturę malinową. Na koniec

• 2 łyżki granoli

udekoruj chrupiącą granolą i świeżymi malinami.

• 2-3 łyżki konfitury malinowej
Stovit
• świeże maliny
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Powód do radości na dziś: Budzisz się punktualnie, jak zwykle. Okropnie
chce Ci się spać i nagle uświadamiasz sobie, że możesz, bo to dzień wolny.

Czekoladowo-tropikalny koktajl
Kto z nas nie ma od czasu do czasu ochoty na odrobinę słodkiej egzotyki?

2
Porcje

5
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 100 g melona

Do kielicha blendera wrzuć wszystkie składniki i dokładnie zmiksuj do ich połączenia.
Serwuj w szklance lub butelce.

• 2 banany
• 1,5 szklanki mleka
kokosowego
• 1/2 szklanki jogurtu greckiego
• 1 pomarańcza
• 2 łyżki kakao
• 2 łyżki dżemu
brzoskwiniowego Stovit
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Powód do radości na dziś: Ukochana osoba
robi Ci śniadanie do łóżka.

Pudding ryżowy z konfiturą
Szybko, zdrowo, owocowo ;).

2
Porcje

20
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1/3 szklanki ryżu Arborio

W rondelku na małym ogniu roztop masło. Dodaj ryż i mieszaj przez ok. 2 minuty. Pozwól,

• 500 ml mleka (może być 2%
albo 3,5%)

żeby masło wsiąknęło w ryż, następnie powoli dodawaj mleko. Gotuj ryż ze szczyptą

• 1 łyżeczka masła

soli, aż będzie miękki. Z ostatnią partią mleka dodaj cukier. Jeśli pudding wyjdzie bardzo

• 1-2 łyżeczki cukru lub miodu

gęsty, dodaj więcej mleka.

• szczypta soli
• konfitura brzoskwiniowa
Stovit

Gotowy pudding podziel na dwie porcje, podawaj z konfiturą i ulubionymi owocami.

• świeże owoce

6

Powód do radości na dziś: Zapach kawy. Najlepszej
na świecie, bo zrobionej przez bliską osobę.

Omlet dutch baby z Naturalnie owocowymi o smaku wiśni
Prawdziwe śniadanie mistrzów, które doda energetycznego kopa na cały dzień!

1
Porcje

10
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas pieczenia, 30-40 minut.

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 jajka

Rozgrzej piekarnik do 180° i wstaw żeliwną patelnię do środka, możesz również użyć

• 250 ml mleka
• szczypta soli

innej, która jest odpowiednia do piekarnika.

• 60 g mąki

W misce wymieszaj mleko, cukier, sól i mąkę. Dodaj jajka - całość połącz ze sobą. Masło

• 2 łyżki cukru wanilinowego

rozpuść na patelni. Wlej masę i piecz przez 30-40 minut lub do całkowitego ścięcia

• 2 łyżki masła
• 3 łyżki jogurtu greckiego
• 2 łyżki Naturalnie owocowych
o smaku wiśni Stovit

się ciasta. Omleta podawaj na gorąco z jogurtem greckim i duża ilością Naturalnie
owocowych o smaku wiśni.
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Powód do radości na dziś: Kromka chleba,
która nie spada masłem w dół.

Grzanki z kremowym twarogiem i konfiturą
Proste, ale za to jakie pyyyyszne. W sam raz na rozpoczęcie dnia z lekkim akcentem.

1
Porcje

5
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 4 kromki chleba lub bagietka

Każdą kromkę przypiecz w tosterze lub obsmaż na patelni. Twarożek wymieszaj z solą

• 1 łyżka miodu
• szczypta soli

i miodem. Grzanki posmaruj masłem, nałóż twarożek i konfiturę.

• 1 opakowanie kremowego
twarogu (może być kostka
półtłustego twarogu i 1/2
szklanki jogurtu naturalnego)
• 2 łyżki masła
• konfitura morelowa Stovit
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Powód do radości na dziś: Masz chwilę dla
siebie z ulubioną książką i herbatą.

Tosty francuskie z konfiturą z wiśni
Śniadanie do zakochania od pierwszego…ugryzienia ;).

2
Porcje

15
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 chałka lub chleb tostowy

Wszystkie składniki, oprócz chałki, konfitury i masła, mieszaj do momentu połączenia.

• 2 jajka
• 3/4 szklanki mleka
• szczypta soli
• 3 łyżki miodu

Chałkę pokrój na 1-centymetrowe plastry. Obtocz w jajku z mlekiem. Następnie smaż
na rozgrzanej patelni z masłem ok. 2-3 minuty na każdej stronie. Podawaj z konfiturą
wiśniową.

• 1/2 łyżeczki cynamonu
(opcjonalnie)
• masło klarowane do smażenia
(może być zwykłe)
• konfitura wiśniowa Stovit
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Powód do radości na dziś: Przeglądasz nieużywane już ubrania
i nagle odkrywasz banknot w kieszeni starego płaszcza.

Pasztet z wątróbki drobiowej
Gdy masz detoks od słodkości, postaw na pasztet z żurawiną.

2-4
Porcje

20
Czas (min)

Trudność

*Do podanego czasu przygotowania potrawy należy doliczyć godzinę chłodzenia.

Składniki:

Przygotowanie:

• 250 g wątróbki drobiowej

Czosnek i szalotki pokrój w drobną kostkę i smaż na maśle klarowanym ok. 1-2 minuty.

• 2 szalotki
• kilka gałązek świeżego
tymianku (lub 1 łyżeczka
suszonego)
• 50 ml brandy lub 100 ml
czerwonego wina

Dodaj oczyszczoną wątróbkę, tymianek i liście laurowe. Smaż ok. 5-7 minut lub do
zbrązowienia wątróbki. Dodaj alkohol, smaż ok. 5 minut.
Wątróbkę wystudź, wyciągnij liście laurowe. Powoli blenduj do uzyskania jednolitej
konsystencji, dodając 100 g rozpuszczonego masła. Gotową masę nałóż do jednego

• 1 ząbek czosnku

dużego lub kilku małych pojemniczków. Roztop resztę masła i polej nim masę. Wstaw

• 2 liście laurowe

do lodówki na godzinę. Podawaj z chlebkiem i żurawiną.

• 2 łyżki masła klarowanego
lub oliwy
• 125 g masła
• sól i pieprz do smaku
• żurawina Stovit
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Powód do radości na dziś: Przez cały dzień myślałeś, że
jest dopiero czwartek. Tymczasem ktoś uświadamia Cię,
że to piątek i od weekendu dzieli Cię tylko kilka godzin.

Gofry owsiano-pszenne
Gofry to nie tylko wakacje i morze! Świetnie sprawdzą się też na śniadanie :).

2
Porcje

15
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 szklanka mąki pszennej

Wszystkie skłądniki dobrze wymieszaj. Smaż w gofrownicy według zaleceń fabrycznych.

• 1 szklanka mąki owsianej
• 2 łyżki miodu lub cukru
• 1,5 łyżeczki proszku do
pieczenia

Podawaj z dżemem z kwaśnych owoców idealnie z malin lub czarnych porzeczek
i ulubionymi owocami.

• 1/2 łyżeczki soli
• 2 jajka
• 1,5 szklanki wody gazowanej
lub mleka
• 3 łyżki roztopionego masła
lub oleju
• dżem Stovit
• dowolne owoce
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Powód do radości na dziś: Niespodziewanie pojawia
się nowa płyta Twojego ulubionego zespołu.

Racuchy z prażonym jabłkiem
Może by tak wrócić do smaków dzieciństwa?

4-6
Porcje

10
Czas (min)

Trudność

*Do podanego czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas wyrastania
ciasta, ok. 30 minut - 1 godzina.

Składniki:
•
•
•
•
•

2 szklanki mąki
3/4 szklanki ciepłego mleka
15 g suchych drożdży
2-3 łyżki cukru
1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego
• 2 łyżki roztopionego masła
• szczypta soli
• 2 jajka

Przygotowanie:
Połącz składniki na ciasto. Możesz je wyrobić ręcznie lub w robocie kuchennym. Zostaw
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na ok. 30 minut do godziny. Powinno podwoić
swoją objętość. Nakładaj ciasto łyżką na rozgrzany olej i smaż po obu stronach do
zarumienienia. Serwuj gorące z prażonym jabłkiem.

• jabłka prażone Stovit
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Powód do radości na dziś: Nadchodzi wyczekiwana
paczka, która miała dotrzeć dopiero następnego dnia.

Wegańskie naleśniki z konfiturą brzoskwiniową
Wege wersja dla naleśnikożerców.

2
Porcje

15
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 szklanka mąki pszennej

W kielichu blendera wymieszaj mąkę z mlekiem, solą i olejem. Naleśniki smaż na dobrze

• 2 szklanki waniliowego mleka
sojowego

rozgrzanej patelni. Gdy spód naleśnika będzie już ładnie zarumieniony, przewróć go na

• szczypta soli

drugą stronę.

• 1 łyżka oleju kokosowego
+ więcej do smażenia

Podawaj z jogurtem kokosowym i konfiturą.

• jogurt kokosowy lub inny
roślinny
• konfitura brzoskwiniowa Stovit
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Powód do radości na dziś: Mimo prognozowanych opadów
deszczu i braku parasolki, nie mokniesz przez cały dzień.

Amerykańskie pancakes nadziane truskawkami
Przepis Pani Kamili Mierzejewskiej z Gostynina

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 szklanka mąki

Masło rozpuść na wolnym ogniu. Lekko ostudź. Pozostałe składniki tj. jajko, cukier,

• 1 szklanka mleka
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 opakowanie cukru
wanilinowego
• 1 jajko

mąkę, mleko i proszek zmiksuj. Do masy dodaj masło oraz rozdrobnione owoce. Smaż
na złoto z każdej strony.
Gotowe pancakes podawaj z konfiturą z truskawek. Udekoruj kawałkami owoców.

• 4 łyżki cukru
• 45 g masła
• konfitura truskawkowa Stovit
• dowolne owoce
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Przekąski
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Powód do radości na dziś: Upuszczasz kubek i oczami
wyobraźni widzisz, jak rozpada się na drobne części. Na
szczęście pozostał w jednym kawałku.

Serowe tartaletki z warzywami i konfiturą z jeżyn
Tartaletki to nie tylko krem, owoce lub kajmak. Co powiecie na wytrawne serowe?

6
Porcje

90
Czas (min)

Trudność

Składniki na ciasto:

Przygotowanie:

• 75 g mielonych orzechów
(migdały, włoskie, pekan)

Mąkę, sól, cukier i zmielone orzechy miksuj przez 10 sekund za pomocą robota do

• 150 g mąki

połączenia składników. Dodaj zimne masło i parmezan, mieszaj do uzyskania drobnej

• 50 g startego parmezanu

kruszonki. Dodaj żółtka. Mieszaj do uzyskania gładkiej masy. Podziel na dwie części,

• 1/3 łyżeczki soli

zawiń w folię i włóż do lodówki na minimum godzinę.

• 2 żółtka
• 100 g zimnego masła
• 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
• szczypta cukru

Składniki na nadzienie:

Schłodzone ciasto rozwałkuj na podsypanej mąką stolnicy na placek o grubości
ok. 0,5 centymetra. Zwiń na wałek i przełóż do formy. Ciastem wyłóż dno i boki, podklej
brakujące miejsca. Spód podziurkuj widelcem.
Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 170° i piecz ok. 10-12 minut, aż do
zarumienienia (ciasto najlepiej obciążyć kulkami do pieczenia lub ryżem zawiniętym
w folię, aby nie powstały wybrzuszenia). Usuń folię z obciążeniem i piecz przez kolejne

• 150 g ricotty

5 minut na lekko złoty kolor.

• 3 jajka

Przygotuj nadzienie, mieszając ze sobą sery (z wyjątkiem fety), jajka, śmietanę oraz sól

• 1/3 szklanki śmietanki 36%
• 1/2 szklanki startego
parmezanu
• 1/3 szklanki sera typu blue

i pieprz. Dodaj szpinak po połączeniu się wszystkich składników. Podpieczone tartaletki
wypełnij serowym nadzieniem i warzywami, na sam koniec posyp fetą. Piecz ok. 15
minut w 170°. Serwuj z konfiturą z jeżyn.

• 1/3 szklanki startego sera
edam lub mozzarelli
• 1/3 szklanki sera feta
• szczypta soli
• mielony czarny pieprz
• garść szpinaku baby
• 1/2 małego ugotowanego
buraka skrojonego na
cieniutkie plasterki
• 1/3 czerwonej cebuli skrojonej
w piórka
• 1/3 szklanki zielonego groszku
• konfitura z jeżyn Stovit
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Powód do radości na dziś: Bonusowy odcinek
Twojego ulubionego serialu.

Pieczone marchewki w glazurze z czerwonych owoców
Mogłoby się wydawać, że z marchewki nie da się „wyczarować” ciekawej przekąski.
A jednak ;).

4
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1/2 kg małej, obranej marchwi

Nagrzej piekarnik do 180°. Rozpuść na patelni masło z konfiturą z czerwonych

• 1/3 szklanki masła lub oliwy
• 3 łyżki konfitury z czerwonych
owoców Stovit

owoców i mieszaj, aż do całkowitego stopienia się masła. Dodaj posiekany czosnek
i gotuj wszystko przez 30 sekund. Przytnij końce marchewek i pokrój je na połówki

• 2 ząbki czosnku

lub ćwiartki, jeżeli są duże. Małe marchewki możesz pozostawić w całości. Dodaj sos

• 3 łyżki świeżej posiekanej
natki pietruszki

z masła i konfitury, dopraw solą i pieprzem. Piecz przez 20-25 minut, aż marchewki

• szczypta soli
• czarny pieprz

będą al dente. Możesz je też grillować na patelni. Dopraw odrobiną soli i pieprzu do
smaku, udekoruj natką pietruszki.
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Powód do radości na dziś: Wychodzisz z domu
z przekonaniem, że się spóźnisz. Na szczęście akurat tego
dnia wszędzie pali się dla Ciebie zielone światło.

Camembert zapiekany w żurawinowym
cieście francuskim
Camembert z żurawiną na pewno znasz. A próbowałeś połączenia z ciastem francuskim?

4
Porcje

35
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• ser camembert

Rozwiń arkusz ciasta francuskiego, pozostawiając go na papierze, w który został

• 1 arkusz ciasta francuskiego
• 1 jajko
• 5 łyżek żurawiny Stovit
• 1 łyżeczka oliwy z oliwek
• sól morska
• pieprz
• rozmaryn

zawinięty. Posmaruj obficie żurawiną, posyp posiekanym rozmarynem. Dodaj trochę
soli morskiej.
Ciasto przetnij na pół, zwiń w rulon. Przekrój

go wzdłuż, aby odsłonić warstwy

z żurawiną. Powtórz to z drugą częścią ciasta francuskiego.
Wyłóż blachę do pieczenia pergaminem i na środku połóż ser camembert. Ułóż
kawałki ciasta francuskiego wokół sera, ale nie za mocno – będą rosnąć podczas
pieczenia. Posmaruj roztrzepanym jajkiem i posyp solą. Górę sera natnij i skrop odrobiną
oliwy z oliwek. Piecz w 180° przez 25-30 minut (lub do momentu, aż ciasto będzie złote).
Udekoruj miodem albo żurawiną.
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Powód do radości na dziś: Pierwsze słowa
wypowiedziane przez Twoje dziecko.

Rollerki z szynką, serem i Naturalnie owocowymi
Kolorowe zawijasy świetnie sprawdzą się na domowej imprezie.

4
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

Składniki na naleśniki:

Przygotowanie:

• 1,5 szklanki mleka

Składniki na naleśniki włóż do blendera i zmiksuj na gładką masę. Odstaw na 10 minut.

• 1 szklanka mąki
• 1/2 łyżeczki soli

Następnie smaż cieniutkie naleśniki. Gotowe wystudź.

• 150 g szpinaku

Naleśniki posmaruj serkiem, połóż sałatę, szynkę, ulubiony ser, nałóż Naturalnie

• 1/3 szklanki szczypiorku

owocowych o smaku czeterech owoców. Zroluj je i krój na 2-centymetrowe paski. Wbij

• 1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

wykałaczkę, aby zapobiec rozwinięciu.

Składniki na farsz:
• puszysty serek twarogowy
• sałata
• szynka
• ser żółty / kozi / mozzarella
w plastrach
• Naturalnie owocowe o smaku
czterech owoców Stovit
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Powód do radości na dziś: Okazuje się, że usterka
w aucie jest o wiele mniejsza, niż zakładałeś.

Placki ziemniaczane z konfiturą z czarnych porzeczek
i grillowanym camembertem
Tradycyjne ze śmietaną czy raczej z serowym twistem?

2-4
Porcje

25
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1/2 kg ziemniaków

Ziemniaki zetrzyj na dużych oczkach. Dodaj wszystkie składniki na placki, dobrze

• 4 łyżki mąki
• ząbek czosnku (wyciśnięty)
• 1 jajko

wymieszaj do połączenia i usmaż. Następnie zgrilluj ser na specjalnej patelni lub grillu
elektrycznym. Placki podawaj z gorącym camembertem i konfiturą z czarnych porzeczek.

• 1/2 szklanki parmezanu
• szczypta suchego tymianku
• sól
• 1 opakowanie sera
camembert
• konfitura z czarnych
porzeczek Stovit
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Powód do radości na dziś: Znajdujesz banknot
na chodniku.

Podkarpackie proziaki z dżemem truskawkowym
Przepis Pani Marioli Łukasz z Medyni Głogowskiej

Składniki:

Przygotowanie:

• 0,5 l maślanki

Podgrzej maślankę, żeby była ciepła. Dodaj do niej sodę i cukier, następnie szczyptę

• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 2 łyżeczki cukru
• szczypta soli
• ok. 0,5 kg mąki
• 3 żółtka (można dodać 2 całe
jajka, ale wtedy będą mniej
żółte)
• Stovit Naturalnie owocowe
o smaku truskawkowym

soli i mąkę tak, aby ciasto nie kleiło się do rąk i jednocześnie było miękkie. Przełóż je na
stolnicę, po czym rozwałkuj na grubość ok. 4 centymetrów. Powykrawaj krążki szklanką.
Piecz na blasze piekarnika wysmarowanej olejem lub na nieprzywierającej patelni,
wysmarowanej małą ilością oleju, na bardzo malutkim ogniu po ok. 7 minut z każdej
strony lub dłużej, aż będą upieczone w środku.
Placuszki na prozie (sodzie) to danie kuchni podkarpackiej przygotowywane przez
pokolenia gospodyń. Możesz podawać je na słodko lub słono, z Naturalnie owocowymi
o smaku truskawkowym, dżemem, konfiturą, miodem lub masłem.
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Powód do radości na dziś: Wbrew prognozom
tego dnia świeci słońce.

Czekoladowe rolki ryżowe
Przepis Pani Katarzyny Wójcik z Nowej Rudy

Składniki na nadzienie:

Przygotowanie:

• 300 ml mleka

Zacznij od przygotowania nadzienia. Zagotuj mleko, śmietankę, cukier trzcinowy

• 50 ml śmietanki 30%
• 170 g ryżu do sushi
• 1 łyżeczka cukru
wanilinowego
• 1 łyżka cukru brązowego
• słoiczek Naturalnie
owocowych o smaku
brzoskwini z marakują Stovit

Składniki na żelkę
czekoladową:
• 50 g śmietanki 30%
• 80 ml wody

i wanilinowy. Do gotującego mleka dodaj ryż i gotuj ok. 12 minut. Zostaw pod
przykryciem do wystudzenia.
Żelatynę wymieszaj z przegotowaną, gorącą wodą. Pozostałą wodę, śmietankę, cukier
oraz kakao zagotuj, stale mieszając. Zestaw garnek z ognia i dodaj namoczoną żelatynę.
Przestudzoną żelkę wylej na papier do pieczenia i odstaw do stężenia.
Ciepły ryż rozsmaruj na folii spożywczej na ok. 1,5 centymetra grubości. Z ryżu powinien
powstać prostokąt. W połowie szerokości nałóż pasek Naturalnie owocowych Stovit.
Za pomocą folii spożywczej składaj ryż na pół wzdłuż dłuższego boku. Zawijaj jak
najciaśniej boki folii, formując wałek. Odstaw go do lodówki na mniej więcej 2 godziny.
Na brzegu żelki czekoladowej połóż schłodzony ryż, owijaj żelką czekoladową, odklejaj

• 20 g kakao

papier i krój na mniejsze części. Podawaj udekorowane Naturalnie owocowymi i listkiem

• 6 g żelatyny + 20 ml wody

mięty.

• 1 łyżka cukru
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Obiady
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Powód do radości na dziś: W radiu puszczają
piosenkę, którą uwielbiasz.

Wolno pieczona gęś z sosem borówkowym
Słodkawy, a jednocześnie lekko kwaśny smak borówki podbije charakter każdej potrawy.

2
Porcje

180
Czas (min)

Trudność

*Do podanego czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas moczenia gęsi
w solance.

Składniki:

Przygotowanie:

• ok. 1 kg piersi z gęsi

Pierś z gęsi mocz całą noc w wodzie z solą tzw. solance (na 3 litry wody dajemy

Składniki na marynatę:
• 1 łyżeczka tymianku
• 1 łyżeczka majeranku
• 1 łyżeczka kurkumy
• 1 łyżeczka czosnku
niedźwiedziego
• 3 ząbki czosnku
• sok z 1 cytryny
• 1/2 łyżeczki kminu rzymskiego

2 łyżki soli). Wyjmij gęś i osusz ręcznikiem papierowym. Przyprawy wymieszaj
z cytryną i dokładnie natrzyj mięso. Dno brytfanki wyłóż owocami, pomarańczami
i sosem żurawinowym. Na to połóż przyprawione mięso. Odstaw do lodówki na
godzinę.
Piekarnik nagrzej do 170°, następnie piecz gęś ok. 1,5-2 godziny. W trakcie podlewaj
mięso sosem z pieczenia. Na około 15-20 minut przed końcem czasu możesz zdjąć
przykrycie z naczynia, aby skórka zrobiła się złocista.
Serwuj z kolorową sałatką i dodatkiem borówki do mięs Stovit.

• 1 łyżeczka słodkiej papryki
• sól i pieprz
• garść suszonej żurawiny
• garść suszonych śliwek
• pomarańcza pokrojona
w plastry
• 3 łyżki borówki Stovit

Dodatkowo:
• pasta z czerwonej papryki do
dekoracji
• zielona sałatka z oliwą
z oliwek
• młode ziemniaczki
• borówka Stovit
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Powód do radości na dziś: Ważne służbowe spotkanie
zostaje przełożone na późniejszą godzinę - teraz
wyluzuj…zdążysz dokładnie przejrzeć prezentację!

Domowe burgery z Naturalnie owocowymi o smaku wiśni
Po co zamawiać burgera z knajpy, skoro można go przygotować samodzielnie?
Największy plus? Wkład jest Twoim własnym widzimisię – zależy TYLKO od tego,
na co masz ochotę.

2
Porcje

60
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 250 g mięsa wołowego

Połącz dwa rodzaje mięsa i zmiel tak, jak na kotlety mielone. Dodaj drobno posiekaną

• 250 g szynki wieprzowej
• 1 łyżeczka soli
• szczypta cukru
• 1 czerstwa bułka namoczona
w mleku lub w wodzie
• 1 mała cebula

cebulę, dopraw świeżo zmielonym czarnym pieprzem, solą, ziołami oraz ulubionymi
przyprawami. Dodaj bułkę, jajko i dokładnie wymieszaj. Odstaw na 15 minut (do
godziny).
Mięso formuj w płaskie placuszki. Możesz je grillować na patelni grillowej, cienko

• 2 ząbki czosnku

posmarowanej olejem albo smażyć na oleju. Gotowe kotlety odstaw na 5 minut.

• pieprz mielony

Bułki przekrój na pół i opiecz, aby były chrupiące. Pomidory i cebulę krój w krążki.

• 1/2 łyżeczki chili
• 1 jajko
• 1 łyżka świeżego rozmarynu

Sałatę umyj, osusz, a ser rozpuść.
Między połówki bułek włóż kolejno: sałatę, krążki pomidorów i cebuli, burgery
i Naturalnie owocowe o smaku wiśni.

Dodatki:
• bułki do burgerów
• 1 duży pomidor
• 1 czerwona cebula
• sałata
• ser żółty
• Naturalnie owocowe o smaku
wiśni Stovit
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Powód do radości na dziś: Na niedzielnym
obiedzie zbiera się cała rodzina.

Kotlet schabowy z chrzanem, kopytkami
i konfiturą z czerwonych owoców

Raz w tygodniu schabowy musi być! Tym razem w towarzystwie konfitury z czerwonych owoców.

4
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

*Do podanego czasu przygotowania potrawy należy doliczyć godzinę chłodzenia.

Składniki:

Przygotowanie:

• 1/2 kg schabu bez kości
(ok. 125 g na porcję)

Mięso umyj, osusz, pokrój na równe porcje i rozbij tłuczkiem przez folię. Oprósz

• 4-5 łyżek chrzanu
• 2 jajka
• 1/2 szklanki mąki pszennej
• 1/2 szklanki bułki tartej
• 2 łyżki sezamu
• 1/2 łyżeczki czosnku
granulowanego
• sól

solą, pieprzem, następnie posmaruj chrzanem z obu stron i odłóż do lodówki. Wyjmij
po godzinie chłodzenia.
W płytkiej misce roztrzep jajka z solą, pieprzem i czosnkiem. Obtocz każdy kotlet
w mące, zanurz w roztrzepanych jajkach, a następnie obtocz w bułce
tartej wymieszanej z sezamem. Kotlety smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor.
Gotowe odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Serwuj z kopytkami,
konfiturą z czerwonych owoców i surówką.

• pieprz
• olej do smażenia
• konfitura z czerwonych
owoców Stovit
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Powód do radości na dziś: Dostajesz
zaproszenie na film, na który miałeś
„chrapkę” już kilka miesięcy.

Żeberka w odświeżająco słodkiej glazurze
Słodkie żeberka z ostrym akcentem.

3
Porcje

120
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1,5 kg żeberek

Sól i pieprz wymieszaj z oliwą i natrzyj żeberka. Pozostaw je do marynowania na 15-30

• 1 łyżeczka soli
• czarny pieprz
• 3 łyżki oliwy z oliwek

minut lub całą noc.
Piekarnik nagrzej do 190°. Zamarynowane żeberka przełóż do brytfanny i piecz przez
45-60 minut (jeśli masz większe i bardzo mięsiste żebra, możesz przedłużyć czas

Składniki na glazurę:
• 200 g konfitury jagoda
i borówka z miętą Stovit

pieczenia o 15 minut), obracając raz lub dwa razy.
Po ugotowaniu żeberek usuń tłuszcz, który zebrał się w brytfannie. Posmaruj obficie
jedną stronę żeberek glazurą i włóż je do piekarnika na 10-15 minut. Obróć je ponownie

• 2-3 ząbki czosnku

i posmaruj glazurą. Piecz przez kolejne 10 minut. Proces powtórz jeszcze raz. Po

• 1 łyżka musztardy Dijon

upieczeniu żeberek pozostaw je w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami na 5-10 minut.

• 2 łyżeczki octu balsamicznego
• 1/2 soku z cytryny
• 2 łyżeczki sosu sojowego
• czarny pieprz
• 2 łyżki oliwy z oliwek
z dodatkiem chili
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Powód do radości na dziś: Egzamin, na który nie
jesteś przygotowany, odwołano w ostatniej chwili.

Łosoś na słodko

Smaczne co nieco dla fanów azjatyckiej kuchni.

1
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

Składniki:
• 1 filet z łososia
• 1/4 szklanki dżemu
malinowego Stovit
• 1 łyżka miodu
• 1/3 szklanki sosu sojowego
• 1/3 szklanki soku
pomarańczowego
• 1/2 łyżeczki posiekanego chili
• 1/2 łyżeczki wyciśniętego
czosnku
• 1 łyżeczka posiekanego
imbiru

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzej do 180°. Łososia dopraw do smaku solą i pieprzem. Następnie skrop
łyżką oliwy z oliwek. Piecz przez 12-15 minut lub do całkowitego ugotowania.
W tym samym czasie na małej patelni dżem z malin połącz z miodem, sosem sojowym,
sokiem pomarańczowym, czosnkiem, posiekanym imbirem, chili i skrobią kukurydzianą.
Doprowadź do lekkiego wrzenia i gotuj przez 5-6 minut lub do zgęstnienia.
Ugotowanego łososia polej sosem i podaj na ryżu.
Rybę możesz również posmarować sosem 5 minut przed końcem pieczenia i podpiec.

• 1,5 łyżeczki skrobi
kukurydzianej
• sól
• pieprz
• oliwa z oliwek

Dodatkowo:
• ryż
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Powód do radości na dziś: Realizujesz wszystkie
cele zaplanowane na dany dzień.

Pierś z kaczki z czosnkowym bobem

W sezonie letnim skuś się na bób. To idealny kompan do soczystej kaczki z konfiturą z wiśni.

2
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 szklanki obranego
i ugotowanego bobu

Piersi kaczki umyj i osusz. Skórę natnij ostrym nożem, następnie natrzyj dobrze solą
i pieprzem. Piekarnik nagrzej do 200°. Na dobrze rozgrzanej patelni smaż kaczkę
skórą do dołu przez 4-5 minut. Odwróć i smaż kolejne 2-3 minuty. Przełóż ją do
piekarnika, piecz ok. 4 minuty, aby była różowa w środku. Jeśli chcesz, żeby kaczka była
bardziej wypieczona, wydłóż czas o kolejne 3-4 minuty. Po upieczeniu połóż kaczkę na

• 2 łyżki masła

tacce lub talerzu na ok. 5-10 minut, aby „odpoczęła”.

• 2 piersi z kaczki ze skórą
• sól
• pieprz

• 1 ząbek czosnku
• garść płatków migdałowych
• konfitura z wiśni Stovit

W tym czasie na suchej patelni przysmaż płatki migdałowe. Dodaj do nich masło, sól,
czosnek i ugotowany, obrany bób, smaż przez około 2-3 minuty. Pierś kaczki pokrój
w grube plastry i polej konfiturą z wiśni. Możesz podawać z pieczonymi ziemniaczkami.
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Powód do radości na dziś: Zespół, który lubisz,
zdecydował się wystąpić w Twoim mieście.

Pieczony boczek z chrupiącą skórką
Najlepszy agent na rodzinny obiad :).

4-6
Porcje

120
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas pieczenia, do 1,5 godziny.

Składniki:

Przygotowanie:

• 1,5 kg świeżego boczku

Natnij boczek na skórze, następnie natrzyj solą i odstaw do lodówki na około 2 godziny.
Piekarnik nagrzej do 190°. Ułóż boczek w brytfance skórą do góry i wstaw do piekarnika
(czas pieczenia jest uzależniony od wagi boczku). Po 20 minutach obróć mięso i piecz
kolejne 20 minut. Po tym czasie ponownie obróć boczek skórą do góry. Zwiększ
temperaturę do 210°. Piecz do momentu, gdy skórka zacznie brązowieć i pojawią się
bąble. Na ostatnie 20 minut pieczenia dodaj warzywa i lekko podlej je wodą. Serwuj

• 1/2 szklanki soli morskiej
• pieprz mielony
• warzywa do pieczenia:
marchewka, ziemniaki,
papryka (według uznania)
• konfitura z truskawek Stovit

z dużą ilością konfitury z truskawek.
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Powód do radości na dziś: Nie stoisz w kolejce do kasy
i Twoje zakupy trwają dziś przyjemnie krótko ;).

Sałatka z polędwiczkami i dzikim ryżem
Mówimy nie – nudnym sałatkom. Czas na sałatkowe smakowitości.

4
Porcje

70
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas smażenia.

Składniki:

Przygotowanie:

• 500 g polędwiczki
wieprzowej
• 400 g ugotowanego dzikiego
ryżu
• 500 g moreli
• 2 marchewki
• ogórek zielony
• konfitura z truskawek z miętą
Stovit

Wymieszaj wszystkie składniki na marynatę. Potnij polędwiczki na talarki
o grubości ok. 2 centymetrów. Każdy kawałek obtocz w marynacie i odstaw
na godzinę. W międzyczasie ugotuj ryż zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
Natępnie przez ok. 2-3 minuty na każdą stronę grilluj polędwiczki. Podawaj
na ciepło z konfiturą truskawkową z miętą, ryżem i zgrillowanymi morelami.
Udekoruj paskami marchewki i ogórkiem.

Składniki na marynatę:
•
•
•
•

2 łyżki musztardy
4 łyżki oleju
sól
pieprz

• sok z połowy limonki

Dodatkowo:
• patelnia grillowa lub grill
elektryczny
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Powód do radości na dziś: Nie czujesz się pewnie
w kuchni, ale Twoje danie zbiera najwyższe noty.

Żurawinowe zrazy wołowe z kopytkami
Ten zraz będzie w sam raz na teraz!

5
Porcje

20
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowanie potrawy należy doliczyć czas gotowania, tj. godzinę.

Składniki na zrazy

Przygotowanie:

• 500 g mięsa wołowego
• 5 małych ogórków kiszonych
lub z octu
• 5 plastrów szynki
dojrzewającej
• 5 łyżeczek żurawiny Stovit
• 5 plasterków boczku
• 1/2 szklanki mąki + 2-3 łyżki
mąki
• 300 ml wody
• liść laurowy
• ziele angielskie

Podziel mięso na 5 części (1 porcja to 100 g). Rozbij wszystkie porcje wołowiny, następnie
posól je i popieprz. Zraza wysmaruj z jednej strony żurawiną. Dodaj szynkę, ogórka
oraz boczek. Tak przygotowane mięso zwiń i obwiąż nitką bądź sznurkiem. Następnie
obtocz w mące i smaż do ścięcia przez około 2 minuty z każdej strony.

• sól i pieprz

Składniki na kopytka:
• 300 g ugotowanych
ziemniaków
• 2 jajka
• ok. 1 szklanki mąki
• sól

Włóż zrazy do garnka i zalej wodą. Dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Gotuj pod
przykryciem przez około godzinę. Jeżeli używasz szybkowaru, czas gotowania zmniejsz
do 15 minut.
Przygotowanie kopytek rozpocznij 15 minut przed końcem czasu gotowania mięsa.
Składniki na kopytka zagnieć na gładkie ciasto. W dużym garnku zagotuj osoloną wodę.
Ciasto podziel na dwie części, z każdej uformuj wałek. Nożem odkrój kopytka. Wrzuć
do gotującej się wody na ok. 2 minuty, licząc od wypłynięcia na powierzchnię.
Wywar z ugotowanego mięsa możesz wykorzystać do zrobienia sosu. Pół szklanki
wywaru wystudź i połącz z 2-3 łyżkami mąki. Dolej do reszty wywaru i dobrze
wymieszaj. Gotuj na wolnym ogniu do momentu zgęstnienia. Zrazy serwuj z kopytkami
i dodatkową porcją żurawiny.

Dodatkowo:
• nitka do zwinięcia zrazów
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Powód do radości na dziś: W domu czeka na
Ciebie gorący obiad w chłodny,deszczowy dzień.

Pieczone kotleciki drobiowe w sosie cebulowym z puree
i konfiturą z rabarbaru
Kurcze pieczone w wersji mielonej. W kuchni nie ma miejsca na nudę :).

4
Porcje

60
Czas (min)

Trudność

Składniki na klopsiki:
• 500 g zmielonej piersi
z kurczaka lub indyka
• 1/2 czerwonej cebuli pokrojonej
w drobną kosteczkę
• 2 ząbki czosnku
• 2 małe ogórki pokrojone
w kosteczkę
• 2 jajka
• 1/2 szklanki kaszy manny
• mąka do obtoczenia
• sól i pieprz do smaku
• oliwa do skropienia

Składniki na sos:

Przygotowanie:
Składniki na klopsiki mieszaj, aż do połączenia. Odstaw na 10-20 minut, żeby smaki
mogły się „przegryźć”. W tym czasie nagrzej piekarnik do 180°. Z mięsa uformuj małe
kulki, obtocz w mące, wyłóż na blachę do pieczenia i skrop oliwą. Piecz ok. 20 minut
lub do zarumienienia.
Nadszedł czas na sos. Cebulę i czosnek pokrój w piórka i zeszklij na maśle. Dodaj bulion
lub wodę, liść laurowy, ziele angielskie i gotuj ok. 20 minut. W międzyczasie wstaw
ziemniaki na puree. Kiedy cebula będzie miękka, możesz zblendować ją na gładki sos.
Zanurz w nim klopsy i duś jeszcze 10 minut.
Odcedź ziemniaki i dokładnie ubij, aby w puree nie było grudek. Dodaj masło, mleko,
parmezan i przyprawy, po czym dobrze wymieszaj. Całość serwuj z konfiturą z rabarbaru.

• 2 cebule
• 2-3 łyżki masła klarowanego
• 2 szklanki bulionu warzywnego
lub wody
• liść laurowy
• ziele angielskie
• 1 ząbek czosnku

Składniki na puree
ziemniaczane:
•
•
•
•

400 g ziemniaków
2 łyżki masła
1/3 szklanki mleka
1/2 szklanki startego parmezanu

• sól i pieprz

Dodatkowo:
• konfitura z rabarbaru Stovit
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Powód do radości na dziś: Po deszczu na
niebie pojawia się piękna tęcza.

Chrupiące placuszki ziemniaczane
Przepis Pani Anety Suligi z Włoszczowy

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 kg ziemniaków

Umyte i obrane ziemniaki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Cebulę posiekaj w drobną
kostkę i dodaj razem z jajkami i mąką do startych ziemniaków. Dopraw do smaku solą
oraz świeżo zmielonym pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj. Na rozgrzaną
patelnię wylej olej. Łyżką stołową nakładaj małe porcje masy ze startych ziemniaków,
nadając im okrągły kształt. Placuszki powinny mieć grubość ok. 0,5 centymetra. Smaż
na złotobrązowy kolor z każdej strony tak, aby były chrupiące. Po usmażeniu, placuszki
odsącz z tłuszczu na ręczniku papierowym. Podawaj ze śmietaną oraz żurawiną.

• 3 szalotki
• 2 jajka
• 3 łyżki mąki pszennej
• 200 ml oleju
słonecznikowego
• 250 ml śmietany 18%
• sól
• pieprz czarny mielony
• żurawina Stovit
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Powód do radości na dziś: Zawodowo
zajmujesz się tym, co lubisz.

Kotlet drobiowy zapieczony z oscypkiem
Przepis Pani Alicji Podsiedlik z Włoszczowy

Składniki na kotlety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 dag piersi drobiowej
łyżka mąki
jajko
2 łyżki oleju
łyżka masła
2 małe oscypki
sól
pieprz
żurawina Stovit

Składniki na letnią surówkę:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie:
Pokrój pierś drobiową na kotlety. Lekko rozbij je tłuczkiem. Następnie posyp solą,
pieprzem i obtocz w mące. Kotlety zanurz w roztrzepanym jajku i połóż na gorący
tłuszcz. Smaż po 3-4 minuty z każdej strony. Usmażone kotlety posyp startym oscypkiem
i zapiekaj przez 3 minuty. Następnie nałóż na nie żurawinę.
Czas na przygotowanie letniej surówki. Wszystkie warzywa posiekaj, marchew zetrzyj
na tarce. Całość posyp pestkami dyni i wymieszaj. Dokładnie połącz składniki na
dressing i polej nim sałatkę.
Czerwoną porzeczkę ugotuj w 1,5 litra wody i posłódź cukrem. Pyszny kompot gotowy!

pęczek rzodkiewki
1 sałata
5-6 liści kapusty pekińskiej
1 marchew
100 g pestek dyni
1 cebula czerwona
1 papryka
sól
pieprz

Składniki na dressing:
•
•
•
•
•

5 łyżek oleju
2 łyżki octu jabłkowego
2 łyżki musztardy
2 łyżki miodu
sok z połówki cytryny

Składniki na kompot:
• 30 dag czerwonej porzeczki
• 1,5 l wody
• cukier
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Desery
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Powód do radości na dziś: Twój pomysł na prezent
dla bliskiej osoby okazał się strzałem w dziesiątkę
i spotyka się ze szczerą, pozytywną reakcją!

Jabłka pieczone z konfiturą i orzechami
Jabłko pieczone w tej wersji nie tylko wygląda, ale też smakuje obłędnie!

5
Porcje

35
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 5 jabłek

Piekarnik nagrzej do 170°. Zetnij wierzch jabłek, wydrąż środek i włóż po łyżce konfitury,

• 1/2 szklanki orzechów
włoskich, posiekanych na
małe kawałki

granoli i orzechów. Przykryj ściętą częścią. Połóż na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia i piecz przez ok. 30 minut. Jeśli jabłka są małe, skróć czas, aby nie popękały.

• 5 łyżek konfitury malinowej
Stovit
• 5 łyżek granoli
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Powód do radości na dziś:Twój pociąg dzisiaj
jest na czas – zdążysz na ulubiony serial.

Szybki piernik przekładany dżemem porzeczkowym
Piernik nie tylko od święta.

10
Porcje

15
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas pieczenia, 45-60 minut.

Składniki:

Przygotowanie:

•
•
•
•
•
•
•

Na małym ogniu w garnku roztop masło z cukrem kokosowym, espresso i miodem.
Upewnij się, że się nie gotuje. Dodaj przyprawy i kakao. Następnie dobrze wymieszaj
i ostudź. Do miksera wsyp mąkę, sól, sodę i proszek do pieczenia.

•
•
•
•
•
•
•
•

150 g masła
3/4 szklanki cukru kokosowego
1/2 szklanki miodu
2 espresso
2 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki goździków
1/2 łyżeczki gałki
muszkatołowej
1/2 szklanki kakao
2,5 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki proszku do
pieczenia
szczypta soli
150 ml mleka + więcej w razie
potrzeby
3 jajka
300 g mąki
200 g dżemu z czarnej
porzeczki Stovit

Powoli dodawaj mieszankę roztopionego masła. Na koniec dołącz roztrzepane jajka
i mleko. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180° przez 45-60 minut lub do suchego
patyczka.
Wykorzystaj czas, kiedy ciasto stygnie i przygotuj polewę czekoladową. Rozpuść
czekoladę w rondelku, razem z masłem i solą. Pamiętaj o częstym mieszaniu. Do
rozpuszczonej czekolady dodaj śmietankę. Tak przygotowaną polewę odstaw do
wystudzenia na 10 minut.
Ostudzone ciasto przekrój wzdłuż na 2-3 warstwy. Rozsmaruj sporą porcję dżemu na
środku, złóż i polej polewą. Udekoruj tartą czekoladą lub czekoladową posypką.

Składniki na polewę
czekoladową:
• tabliczka gorzkiej czekolady
min. 85% kakao
• szczypta soli
• 1 łyżka masła lub oleju
kokosowego
• 3 łyżki śmietanki kremówki
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Powód do radości na dziś: Możesz zarwać
noc, spędzając ją na ulubionej rozrywce.

Babka czekoladowa z marmoladą różaną
Nie wyobrażasz sobie Świąt Wielkanocnych bez babki? My też nie ;).

8
Porcje

50
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 szklanki mąki

Piekarnik nagrzej do 180° (góra i dół). Wymieszaj i przesiej wszystkie suche składniki. Jajka

• 1,5 łyżeczki sody
• 4 łyżki kakao (+ 1 łyżka
do obsypania formy do
pieczenia)
• 3/4 szklanki cukru

miksuj z cukrem do uzyskania puszystej piany. Przesiane skladniki mieszaj z mokrymi do
momentu połączenia.
Foremkę na babkę wysmaruj masłem i obsyp kakao, następnie wlej do niej masę. Piecz

• 1/2 szklanki roztopionego
masła (+ 1 łyżka do
wysmarowania formy)

w 180° przez ok. 45 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu zostaw ciasto do

• 1 szklanka mleka

Gdy będzie już zimne, przygotuj lukier. Wymieszaj cukier z sokiem z cytryny (jeśli będzie

• 3 jajka

za gęsty, dodaj odrobinę więcej soku lub letniej wody). Udekoruj babkę.

wystygnięcia.

• 1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego
• 3 łyżki marmolady różanej
Stovit

Składniki na lukier:
• 300 g cukru pudru
• sok z 2 dużych cytryn
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Powód do radości na dziś: Lekki powiew
wiatru w nieprzyzwoicie upalny dzień.

Domowe lody owocowe

Takie owocowe ochłodzenie w trakcie upałów to my rozumiemy ;).

4
Porcje

10
Czas (min)

Trudność

*Jeżeli użyjesz maszyny do lodów, czas przygotowania potrawy wydłuży się do 30 minut.
**Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas mrożenia, minimum 4 godziny.

Składniki:

Przygotowanie:

• 500 ml śmietanki kremówki

Wymieszaj śmietankę ze słodzikiem i ubijaj na wolnych obrotach w mikserze, aż do
uzyskania piany.

• 3 łyżki syropu z agawy lub
innego płynnego słodzika
• 100 g Naturalnie owocowych
o smaku truskawek Stovit

Dodatkowo:

Jeśli używasz domowej maszyny do lodów, do wcześniej schłodzonej w zamrażalce
misy, wlej śmietanę wymieszaną ze słodzikiem. Składniki wymieszaj i pozwól masie
zgęstnieć.
Niezależnie od metody, masę przełóż do pojemnika i wymieszaj z Naturalnie
owocowymi o smaku truskawek. Gotową włóż do zamrażarki na minimum 4 godziny.

• mikser lub domowa maszyna
do lodów

40

Powód do radości na dziś: W drodze z pracy
w tramwaju znajduje się wolne miejsce dla Ciebie.

Ciastka maślano-orzechowe z oczkiem

Puść wodze fantazji i upiecz oryginalne ciasteczka. Wszystkie kształty dozwolone ;).

20
Porcje

10
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas chłodzenia (1 godzina) i czas pieczenia (10-12 minut).

Składniki:

Przygotowanie:

• 200 g zimnego masła

W mikserze planetarnym lub robocie kuchennym wymieszaj mąkę z cukrem, makiem
i solą. Powoli dodawaj zimne masło, ekstrakty waniliowy i migdałowy, a następnie
żółtka.

• 250 g mąki + mąka do
posypania stolnicy
• 100 g mąki migdałowej
• 70 g cukru pudru + 2 łyżki do
ozdoby
• 3 żółtka
• 3 łyżki maku
• 1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego
• 1/2 łyżeczki ekstraktu
migdałowego
• szczypta soli
• konfitura z brzoskwiń Stovit

Blat posyp niewielką ilością mąki. Zagnieć ciasto w duża kulkę, zawiń w folię i odstaw
do lodówki na godzinę (możesz zostawić je również na całą noc).
Po schłodzeniu, rozwałkuj ciasto na grubość ok. 3-5 milimetrów. Następnie wytnij
ciastka używając foremki w kształcie kwiatka (lub innego ulubionego). Na połowie
porcji na środku wytnij małe dziurki.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 180° przez ok. 10-12 minut lub do zarumienienia. Jeśli
ciastka są małe lub cienkie, skróć czas pieczenia. Po upieczeniu przestudź na kratce.
Ciastka bez dziurek wysmaruj konfiturą z brzoskwiń Stovit, następnie przykryj ciastkiem
z dziurką i posyp cukrem pudrem (możesz pominąć ten krok).
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Powód do radości na dziś: Udało Ci się
idealnie uchwycić chwilę na zdjęciu.

Ptysie z Naturalnie owocowymi o smaku wiśni i kremem
Jeśli szaleć to w najlepszym stylu!

18
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas pieczenia, 20-30 minut.

Składniki na ptysie:

Przygotowanie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozgrzej piekarnik do 210°. Do rondelka włóż masło, wodę, mleko, cukier i sól. Grzej na
małym ogniu, aż masło się roztopi, a wszystkie składniki połączą ze sobą.

100 g masła
125 ml wody
125 ml mleka
2 łyżki cukru trzcinowego
szczypta soli
150 g mąki
4 jajka
Naturalnie owocowe o smaku
wiśni Stovit

• cukier puder do dekoracji

Składniki na krem:
• 500 ml śmietanki minimum 30%
• 3 łyżki cukru
• 250 g serka mascarpone

Zestaw garnek z kuchenki, dodaj mąkę i mieszaj do połączenia. Ponownie postaw
garnek na małym ogniu i ciągle mieszaj składniki, mniej więcej przez 2 minuty, aby
odparować wodę.
Ciasto przełóż do miski i odstaw do ostudzenia. Po chwili dodawaj po jednym jajku
i mieszaj, używając miksera na wolnych obrotach. Kiedy wszystko jest ze sobą dobrze
połączone, przenieś ciasto do rękawa cukierniczego.
Wyciskaj okrągłe porcje na blaszkę do pieczenia, zachowując równe odstępy, ponieważ
ciasto sporo urośnie. Piecz około 20-30 minut, aż do zbrązowienia.
W tym czasie przygotuj krem. Ubij śmietanę z cukrem i mascarpone na wolnych
obrotach. Krem przenieś do rękawa cukierniczego.
Wystudzone ptysie przetnij w połowie, dodaj łyżkę Naturalnie owocowych o smaku
wiśni i wypełnij kremem. Następnie obsyp każdego ptysia cukrem pudrem.

Dodatkowo:
• rękaw cukierniczy
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Powód do radości na dziś: Czas wolny
spędzasz z bliskimi.

Pleśniak z dżemem porzeczkowym
Jeśli pleśniak, to tylko z nadzieniem porzeczkowym! Duet idealny :).

6
Porcje

130
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 szklanki mąki pszennej

Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, solą i 5 łyżkami cukru pudru. Dodaj zimne

• 1 szklanka mąki krupczatki
• 1,5 łyżeczki proszku do
pieczenia
• 10 łyżek cukru pudru
• 200 g zimnego masła
• 3 jajka
• 1-2 łyżki kwaśnej śmietany
• szczypta soli

Dodatki:
• 100 g dżemu porzeczkowego
Stovit
• 3-4 łyżki jabłek prażonych
Stovit

masło pokrojone w małą kostkę, mieszając powoli, dodawaj po jednym żółtku oraz
śmietanę. Ugniataj ciasto. Następnie wstaw na godzinę do zamrażarki lub zostaw na
noc w lodówce.
Na 10 minut przed wyciągnięciem ciasta z lodówki/zamrażarki, białka jaj ubij razem
z 5 łyżkami cukru pudru na sztywną pianę. Schłodzone ciasto podziel na trzy równe
części. Pierwszą porcję ciasta zetrzyj na dużych oczkach tarki, wyłóż nim spód foremki
do pieczenia (pamiętaj o pergaminie).
Nałóż dżem. Zetrzyj drugą część ciasta. Przykryj pianą ubitą z białek, na pianę zetrzyj
ostatnią porcję ciasta.
Piecz w nagrzanym do 180° piekarniku (góra-dół) przez ok. 45-55 minut, aż do
zarumienienia.
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Powód do radości na dziś: Słyszysz “Dziękuję”
jako wyraz wdzięczności za Twoją pracę.

Mazurek z twistem wypełniony konfiturą i kajmakiem
Tradycja w najlepszym wydaniu!

6
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

*Do podanego czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas chłodzenia i stygnięcia ciasta.

Składniki:

Przygotowanie:

• 3/4 szklanki mąki pszennej

Mąkę przesiej z cukrem pudrem i solą. Dodaj resztę składników na ciasto i zagniataj

• 1/4 zmielonych migdałów
• 100 g zimnego masła
• 2 łyżki cukru pudru
• 1 żółtko
• 1-2 łyżki zimnej śmietanki
(opcjonalnie)
• szczypta soli

Dodatki:

do połączenia. Włóż ciasto między dwa arkusze papieru do pieczenia i rozwałkuj na
grubość 5 mm. Włóż je do formy na tartę, a następnie na godzinę do lodówki.
Schłodzone ciasto wyjmij z formy i piecz na złoty kolor w piekarniku nagrzanym do 180°
przez ok. 20-25 minut.
Po upieczeniu ciasto musi wystygnąć. Dół mazurka posmaruj konfiturą truskawkową.
Przykryj kajmakiem, posyp migdałami i polej czekoladą.

• konfitura truskawkowa Stovit
• masa kajmakowa
• migdały
• czekolada

44

Powód do radości na dziś: Strój, na który od
dawna polujesz, jest właśnie na wyprzedaży.

Strucla z Naturalnie owocowymi o smaku wiśni i ricottą
Szybki deser? Nic prostszego! 10 minut, chwilka w piecu i pyszna strucla gotowa :).

4-6
Porcje

10
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas pieczenia, 30-45 minut.

Składniki:

Przygotowanie:

• 6 arkuszy ciasta filo

Każdy arkusz ciasta filo posmaruj masłem i nałóż kolejno na siebie. W misce umieść ser

• 50 g roztopionego masła
• 200 g sera ricotta

ricotta, jajko, mąkę, cukier i sól. Wymieszaj składniki do uzyskania jednolitej masy.

• 1 jajko

Masę wyłóż na środek ciasta filo, wcześniej wysmarowanego masłem. Następnie dodaj

• 2 łyżki cukru wanilinowego

Naturalnie owocowe o smaku wiśni. Zawiń ciasto tak, jak krokieta. Górę posmaruj

• 1/2 szklanki mąki
• szczypta soli
• 1/2 słoiczka Naturalnie
owocowych o smaku wiśni
• 3/4 szklanki płatków
migdałowych

obficie masłem i obsyp migdałami.
Nagrzej piekarnik do 180° i piecz struclę przez ok. 30-45 minut. Podawaj na ciepło lub na
zimno z cukrem pudrem. Idealnie komponuje się również z lodami.

• cukier puder do dekoracji
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Powód do radości na dziś: Znajdujesz czas
na swoją pasję.

Pączki z dżemem porzeczkowym
Tłusty Czwartek nie musi być wyjątkiem! Tymi pączkami możesz zajadać się caaały rok!

10
Czas (min)

Trudność

*Do czasu przygotowania potrawy należy doliczyć czas wyrastania pączków
(od 1,5 do 3 godzin) oraz smażenia.

Składniki:

Przygotowanie:

• 500 g mąki krupczatki

Umieść wszystkie suche składniki w mikserze lub misce. Dodaj letnie mleko i jajka.
Mieszaj w robocie planetarnym lub wygniataj przez 5-10 minut. Na samym końcu dodaj
masło i spirytus. Wyrabiaj ciasto przez kolejne 2 minuty.

• 5 żółtek
• 14 g suchych drożdży
• 1 szklanka letniego mleka
• 4 łyżki cukru wanilinowego
• szczypta soli
• skórka starta z pomarańczy
• 30 ml miękkiego masła
• 1 łyżka wódki
• dżem porzeczkowy Stovit

Dodatkowo:

Odłóż do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 1-2 godziny, aż podwoi swoją objętość.
Stolnicę lekko podsyp mąką, wyłóż ciasto i wyrabiaj przez około 2 minuty, aby pozbyć
się pęcherzyków powietrza. Następnie uformuj wałek z ciasta i podziel na równe
części. Z każdej zrób kulkę i lekko spłaszcz. Gotowe kulki zostaw do wyrośnięcia pod
przykryciem około godzinę.
Rozgrzej olej i smaż pączki na średnim ogniu, obracając. Gdy wystygną, nadziej je
dżemem za pomocą rękawa cukierniczego z nasadką z dużą dziurką i oprósz cukrem
pudrem.

• 1 l oleju do smażenia pączków
• cukier puder do oprószenia
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Powód do radości na dziś: Możesz podziwiać
bezzębny uśmiech maluszka.

Rurki z ciasta francuskiego z kokosową masą twarogową
Przepis Pani Ewy, autorki bloga Smaki na talerzu

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 opakowanie ciasta
francuskiego XL

Ciasto francuskie pokrój na paseczki o szerokości około 2,5-3 centymetry. Nawiń je

• ok. 70 g wiórek kokosowych

na zakładkę na foremki do rurek i posmaruj roztrzepanym jajkiem. Rozłóż na blaszce

• 250 g twarogu półtłustego

wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw rurki do piekarnika nagrzanego do 190°

• 50 g cukru pudru

na około 20-25 minut lub do zarumienienia. Po upieczeniu ostrożnie zdejmij ciasto

• 1 opakowanie cukru
wanilinowego

z foremek i ostudź.

• 150 g śmietanki 30%

Wiórki kokosowe miksuj blenderem tak długo, aż zaczną zbijać się w jedną całość.

• dżem z czarnej porzeczki
Stovit

Na początku powstanie z nich mączka, dopiero po dłuższym miksowaniu wydzieli się

• 1 jajko

tłuszcz. Pamiętaj o przerwach, by nie spalić blendera.
Twaróg połącz z kokosem, cukrem wanilinowym, cukrem pudrem i śmietanką. Miksuj

Dodatkowo:

do powstania gęstej, jednolitej masy. Włóż do lodówki na około 30 minut.

• foremki do rurek

rozkładać go na połowie worka. Drugą część napełnij masą twarogową. Przygotowanym

Rozłóż rękaw cukierniczy na blacie i włóż do środka dżem porzeczkowy. Staraj się
nadzieniem napełnij przestudzone rurki. Równocześnie powinny wyciskać się obie
masy - twarogowa i dżem. Smacznego :)!
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Powód do radości na dziś: Wsiadasz na
rower i jedziesz – jesteś wolny.

Przekładaniec „Pasiaczek” z jogurtowego kremu oraz dżemu brzoskwiniowego
Przepis Pani Justyny Dąbek z Zawady

Składniki:

Przygotowanie:

• 1/2 szklanki kremówki

Kremówkę ubij mikserem. Żelatynę rozpuść w niewielkiej ilości gorącej wody. Jogurt

• 1/2 szklanki jogurtu greckiego
• 1 łyżka miodu
• 1 płaska łyżka żelatyny
• dżem brzoskwiniowy Stovit
• ptasie mleczko do dekoracji

grecki mieszaj z ubitą śmietaną i miodem, aż powstanie jednolita masa. Ostudzoną
żelatynę stopniowo wlewaj do kremu, dokładnie mieszając. Na dno przygotowanych
słoiczków wyłóż po kilka łyżek kremu jogurtowego. Wstaw na kilka minut do
zamrażalnika, aby stężał. Następnie nałóż porcję dżemu. Powinien powstać widoczny
pomarańczowy pasek.
Na dżem ponownie nałóż krem jogurtowy i włóż do zamrażalnika na kilka minut, żeby
nieco stężał i swobodnie można było na nim rozprowadzić porcję dżemu. Nałóż kolejną
warstwę dżemu brzoskwiniowego i ostatnią porcję kremu. Wierzch udekoruj kawałkami
ptasiego mleczka. Deser wstaw na kilka godzin do lodówki, aby stężał.
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Powód do radości na dziś: Zakwitły kwiaty,
które od dawna pielęgnujesz.

Pleśniak z kakaową warstwą
Przepis Pani Małgorzaty Ryszkiewicz z Dorohuska Osady

Składniki:

Przygotowanie:

• 3 szklanki mąki pszennej

Przesiej mąkę i dodaj do niej proszek do pieczenia, śmietanę, posiekane masło,

• 5 jajek
• 200 g masła
• 3 łyżki śmietany 18%

cukier wanilinowy oraz 5 żółtek. Zagnieć kruche ciasto. Podziel je na 3 części.
Do jednej dodaj kakao. Pierwszą białą warstwę ciasta rozwałkuj i wyłóż na spód

• cukier wanilinowy

tortownicy posmarowanej masłem, przełóż dżemem wiśniowym. Dwie kolejne umieść

• 1 łyżeczka proszku do
pieczenia

w zamrażarce, co później ułatwi starcie ciasta. Wyjmij ciasto kakaowe z zamrażalnika

• 2 łyżeczki kakao

i zetrzyj na tarce, bezpośrednio na warstwę dżemu. Na wierzch wyłóż ubitą pianę
z białek. Następnie zetrzyj trzecią część jasnego ciasta i umieść na ubitej pianie. Piecz

• dżem wiśniowy Stovit

w temperaturze 180° przez około 45 minut.
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Kolacje
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Powód do radości na dziś: Twoje ulubione danie jest
ponownie w menu restauracji, do której często wracasz.

Łódeczki z sałaty rzymskiej z gęsiną i żurawiną
Łódeczki z gęsiną to świetna alternatywa dla nudnych kanapek.

2
Porcje

5
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 mini sałaty rzymskie

Oderwij pojedyncze liście sałaty rzymskiej i ułóż je na półmisku lub na desce.

• świeże małe pomidorki
• pół małej cebuli czerwonej

Pierś z gęsi pokrój na grube plastry. Na sałatę nałóż kaszę, cebulę, kukurydzę, cukinię,

• pieprz

pomidory i mięso. Dopraw pieprzem. Danie wykończ łyżeczką żurawiny.

• 1 pieczona pierś z gęsi
(możesz użyć dowolnego
mięsa drobiowego)
• kukurydza
• cukinia
• żurawina do mięs Stovit
• kasza z ryżem i komosą
ryżową
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Powód do radości na dziś: Woda w Bałtyku
jest ciepła.

Mini burgery z halloumi i dżemem malinowym
Jak przekonać mięsożercę, że wegetariańskie burgery są smaczne? Przygotować mini
wersję z halloumi. To naprawdę działa ;).

8
Porcje

3
Czas (h)

Trudność

Składniki na bułeczki:
•
•
•
•
•

500 g mąki
14 g suchych drożdży
2 łyżki cukru
250 ml ciepłej wody
40 g miękkiego masła

Pozostałe składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 opakowania sera halloumi
pomidor
szpinak
czerwona cebula pokrojona
w talarki
dżem malinowy Stovit
kiełki
1 jajko
sezam

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na bułeczki, za wyjątkiem masła, wymieszaj w mikserze, aż do
połączenia (zajmie ci to ok. 10 minut). Na koniec dodaj masło.
Ciasto przykryj folią lub ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Jeśli
temperatura w domu jest niska, możesz również wstawić ciasto do piekarnika
nagrzanego do 30°.
Kiedy wyrośnie, wyłóż je na stolnicę. Wygniataj mniej więcej przez minutę i podziel
na części. Ilość kawałków zależy od tego, jakiej wielkości bułeczki masz ochotę
zrobić. Wyrobione pieczywo posmaruj wymieszanym jajkiem i ponownie odstaw do
wyrośnięcia.
Bułeczki piecz ok. 30 minut w temperaturze 180° lub do zarumienienia się skórki.
Następnie, odstaw je na bok do wystudzenia.
Ser halloumi pokrój na 1,5 centymetrowe paski. Następnie ugrilluj na grillu lub grillowej
patelni. Rozetnij bułeczki i posmaruj obficie dżemem malinowym. Dodaj resztę
składników i gotowe:).
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Powód do radości na dziś: W ciągłym pośpiechu po raz kolejny
nie zdążysz zjeść śniadania. Nagle zauważasz kanapki, które
zapobiegawczo przygotowała mama.

Grillowane kanapki z serem, szynką parmeńską
i borówką do mięs
Zachwycą niejednego konesera treściwych kolacji ;).

2
Porcje

14
Czas (min)

Trudność

* Do przygotowania grillowanych kanapek zastosuj żeliwną patelnię. Świetnie sprawdzi
się również elektryczny grill.

Składniki:

Przygotowanie:

• 4 grube kromki chleba na
zakwasie

Kromki chleba posmaruj masłem. Rozgrzej patelnię i ułóż je na niej masłem do dołu.

• 1-2 łyżki masła

Na chlebie ułóż ser, szynkę parmeńską i ogórki. Przykryj drugą kromką, masłem do

• 4 plastry ulubionego sera

góry, wewnętrzną stronę posmaruj borówką. Smaż na małym ogniu, aż spód ładnie

• 4 plastry szynki parmeńskiej

się zarumieni, a ser roztopi. Kanapki możesz w trakcie smażenia lekko docisnąć do dna.

• 4 ogórki kiszone
• 2 łyżeczki borówki Stovit

Podawaj na gorąco.
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Powód do radości na dziś: Twój zwierzak
wdrapuje się na kolana, możesz go pogłaskać.

Grzanki z serem brie i konfiturą jagodową
Czasem mniej znaczy więcej i ...smaczniej :). Wyczaruj cudowną kolację z 3 składników.

2
Porcje

5
Czas (min)

Trudność

* Do czasu przygotowania potrawy, należy doliczyć czas pieczenia, 12-15 minut.

Składniki:

Przygotowanie:

• kilka kromek czerstwego chleba

Włóż chleb do piekarnika nagrzanego do 190° z funkcją grilla i piecz przez 5 minut.

• opakowanie sera brie
• konfitura jagodowa Stovit

Dodatkowo:

Kiedy kromki zbrązowieją, wyjmij je i posmaruj obficie konfiturą jagodową. Nałóż ser
i włóż do piekarnika na kolejne 7-10 minut. Serwuj na gorąco z pieczarkami lub duszoną
cebulką. Bez dodatków smakują równie dobrze. Są idealne na imprezę lub grilla.

• obsmażone pieczarki lub
duszona cebulka
• pietruszka
• grubo mielony pieprz
• sól
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Powód do radości na dziś: Segregujesz
skarpetki i jakimś cudem każda ma parę.

Sałatka z kozim serem, quinoą i konfiturą z czerwonych owoców
Pewnie znasz mnóstwo przepisów na sałatki, ale coś nam mówi, że ten będzie dużą niespodzianką!

2
Porcje

30
Czas (min)

Trudność

Składniki:

Przygotowanie:

• 1 szklanka ugotowanej
komosy ryżowej

Patelnię rozgrzej z odrobiną oliwy. Każdy kawałek sera obtocz w mące, jajku, a następnie

• 1/2 papryki czerwonej

bułce tartej i smaż po obu stronach do zrumienienia. Wymieszaj ugotowaną komosę

• 1/2 cukinii pokrojonej
w kostkę

owoców i uprażonymi migdałami.

• 1 szalotka

z warzywami, oliwą i przyprawami. Serwuj ze smażonym serem, konfiturą z czerwonych

• 2 łyżki oliwy z oliwek + do
smażenia
• sól i pieprz do smaku
• 100 g koziego sera
pokrojonego w 1 cm plastry
• 100 g uprażonych płatków
migdałowych
• 1 jajko
• bułka tarta
• mąka
• konfitura z czerwonych
owoców Stovit
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Powód do radości na dziś: Wracając do domu po ciężkim dniu,
w końcu możesz włożyć ulubiony dres i położyć się na kanapę.

Bułeczki drożdżowe z dżemem z czarnej porzeczki
bez dodatku cukrów
Przepis Pani Natalii Miszker ze Sztumu

Składniki:

Przygotowanie:

• 2 szklanki mąki

Połącz mąkę, mleko, cukier, jajko, drożdże oraz roztopione masło i zagnieć ciasto.

• 1/2 szklanki mleka
• 3 łyżki cukru
• 1 jajko + jajko do
posmarowania
• 1 łyżeczka suszonych drożdży
• 60 g roztopionego masła
• 6 łyżeczek dżemu z czarnej
porzeczki bez dodatku
cukrów Stovit

Następnie przykryj je ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na 30 minut. Po tym czasie
ponownie wyrób ciasto i podziel na 6 części. Każdy kawałek rozwałkuj na grubość ok.
1 centymetra. Na środek nałóż łyżeczkę dżemu.
Wszystkie kawałki uformuj w kulki i włóż do kokilek posmarowanych masłem. Przykryj
kokilki ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na kolejne 30 minut. Posmaruj jajkiem i posyp
wiórkami kokosowymi. Wstaw bułeczki do nagrzanego piekarnika i piecz przez ok. 30
minut w temperaturze 180°, aż zrobią się rumiane.
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Powód do radości na dziś: Już są! Nowości od
Stovit właśnie wjechały na półki sklepowe.

Francuskie tosty i kolorowy koktajl z dodatkiem marmolady
Przepis Pani Marii Stefanowicz z Sulęcina

Składniki na tosty:

Przygotowanie:

• 1 jajko

W misce roztrzep jajko, mleko, cukier wanilinowy i cukier biały. Pokrój chleb tostowy na

• 2 łyżki mleka
• 1/2 łyżeczki cukru
wanilinowego
• 1/2 łyżeczki cukru białego lub
trzcinowego

trójkąty. Następnie zanurz je w jajecznej masie i smaż na rozgrzanej patelni z dodatkiem
oleju kokosowego. Marmoladę z odrobiną wody podgrzej w garnuszku do uzyskania
płynnej marmolady. Gotowe tosty posmaruj śmietankowym serkiem i polej marmoladą.

• 2 kromki chleba tostowego

Teraz czas na koktajl. Zmiksuj kefir, marmoladę, garść mrożonych owoców i przelej

• 2 łyżki marmolady
truskawkowej Stovit

do szklanki. Udekoruj bitą śmietaną, piankami i sosem czekoladowym. Możesz

• olej kokosowy do smażenia

eksperymentować i użyć dodatków, jakich zapragniesz.

Składniki na koktajl:
• 150 ml kefiru
• 1 łyżka marmolady
truskawkowej Stovit
• garść mrożonych owoców
(jagody, maliny, truskawki,
porzeczki)

Dodatkowo:
• bita śmietana
• pianki
• sos czekoladowy
• serek śmietankowy
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