
Pyszny sposób na nudę, czyli…
przedszkolna książka kucharska
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                            Wstęp
Prawidłowe  żywienie  ma  wielki  wpływ  na  zdrowie  i  rozwój dziecka, którego 

organizm intensywnie się rozwija. W domu jak i w przedszkolu  dbamy  o  to,  aby  posiłki 
 podawane  dzieciom  były zdrowe.  Przykładamy  wielką  wagę  do  wyglądu  oraz  
sposobu podawania potraw, aby zachęcić do jedzenia nawet „niejadka”. 

Wspólne gotowanie to doskonałe urozmaicenie  i  uzupełnienie  wiadomości  dzieci.  
Przedszkolaki  przygotowując  różne  smakołyki  mogą  rozwijać  swoje praktyczne   
umiejętności   kulinarne   oraz   poznają   zasady prawidłowego  odżywiania  się.  

Jest  to  czas  na  budzenie  rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków 
oraz opowiadanie o jedzeniu. Przy tym dzieci usprawniają  motorykę  małą  ćwicząc  
manualnie:  krojenie,  wygniatanie,  obieranie,  mieszanie, smarowanie  itd.  

Dzieci  kształcą  umiejętność  współpracy  w  rodzinie, czerpią  radość  
z  przygotowywania  wspólnych  posiłków,  a samodzielnie przygotowane potrawy są dla 
dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji. Ponadto  
ta  pyszna  zabawa  pozwoli  dzieciom  nabyć  nowych doświadczeń oraz doskonalić ich 
samodzielność.



  

„Pasta fasolowa – bomba wapniowa”
Składniki:

- fasola biała: 200g przed ugotowaniem
- cebula: 1-2 szt.
- pęczek szczypiorku
- pęczek rzodkiewki
- czosnek: 2-3 ząbki
- pieprz i sól
- oliwa z oliwek: 40-60 ml

Wykonanie:
Cebulę pokroić w kosteczkę i delikatnie zeszklić
 na oliwie. Fasolę ugotować (najlepiej moczyć 
całą noc przed gotowaniem) i zblendować
lub rozgnieść widelcem dodając przyprawy, 
oliwę z oliwek i zgnieciony czosnek.
Szczypiorek pokroić, a rzodkiewkę zetrzeć na 
Tarce. Rzodkiewkę możemy dorzucić do 
blendowanej pasty z fasoli lub posypać
już posmarowany pastą chleb na przykład 
żytni razowy na zakwasie.



  

Szybka pizza hawajska
Składniki:

- 1 placek tortilli
- pulpa pomidorowa
- sól
- oliwa z oliwek
- ananas puszka
- ser mozzarella kostka
- szynka konserwowa

Wykonanie:
Pulpę pomidorową zredukować w rondelku na 
gęsty sos z dodatkiem szczypty soli i oliwy 
z oliwek. Pozostawić do wystygnięcia. Ananas 
i szynkę kroimy na mniejsze kawałki , a ser 
mozzarella ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Zimny sos pomidorowy rozsmarowujemy 
na placku tortilli. Następnie posypujemy serem 
mozzarella i układamy kawałki szynki oraz ananasa.
Pieczemy w piekarniku w 200 st. C ok 10 min. 
(aż stopnieje ser a pizza się zarumieni).



  

Sałatka owocowa

Przygotowujemy nasze ulubione owoce 
(u nas są to: banany, jabłka, mandarynki, 
borówki, truskawki) oraz jogurt jako sos 
do sałatki. Wszystkie owoce dokładnie 
myjemy, usuwamy z nich skórki, korzonki 
i pestki. Kroimy w dowolnej wielkości 
kawałki i mieszamy wszystkie razem 
w jednej misce. Całość polewamy 
jogurtem owocowym lub naturalnym.



  

Szaszłyki z łososiem oraz indykiem 
Składniki:
 - ananas, papryka, cukinia

- indyk, łosoś
- małe cebulki
- oliwa z cytryną oraz bazylia (do marynowania łososia)
- pieprz, przyprawa do indyka
- patyczki do szaszłyk
- młode ziemniaczki

Wykonanie:
Indyka  kroimy w kostkę obsypujemy przyprawą 
do mięsa i chowamy do na 3-4 godz do 
zamarynowania ,podobnie postępujemy 
z łososiem tylko obtaczamy go oliwą z cytryną 
oraz bazylią. Ananasa, paprykę,oraz cukinie 
kroimy w kostkę. Ziemniaczki myjemy nacinamy 
w poprzek nie do końca i tworzyła harmonijkę. 
Bierzemy patyczki nabijamy  na przemian  
mięsa z warzywami i ananasem , to samo 
robimy z szaszłykami z łososiem.
Ziemniaczki wkładamy do  naczynia  opruszamy 
sola oraz skraplamy oliwą. Pieczemy 40 min. 
Po tym czasie wkładamy szaszłyki i pieczemy 
kolejne 40 min, w temp. 180 stopni .



  

Budyń jaglany z dżemem żurawinowym babci Ali i owocami
Składniki:

- szklanka kaszy jaglanej
- łyżeczka dżemu żurawinowego (handmade with love by babcia Ala) 
lub innego ulubionego
- łyżka masła
- 1/3 łyżeczki cynamonu

Wykonanie:
Szklankę kaszy jaglanej przesyp do garnka, 
a następnie zalej ją jedną szklanką wrzątku, 
aby pozbyć się goryczki. Zamieszaj kaszę 
i odcedź wodę. Ponownie zalej kaszę wodą, 
tym razem już zimną w proporcji na 1 
szklankę kaszy- 2,5 szklanki wody. Gotuj 
kaszę pod przykryciem ok.20 minut. Do 
uparowanej kaszy dodaj łyżkę masła 
i cynamon, całość zmiksuj blenderem na 
gładką masę. Nakładaj budyń jaglany łyżką 
do miseczek, dodaj łyżeczkę dżemu
żurawinowego oraz ulubione owoce (bardzo 
sprawdzą się banany, gruszki, brzoskwinie,
borówki).



  

Domowe bułeczki 
Składniki: 

- mąka żytnia lub pszenna około 400g 
- drożdże świeże 20g 
- ciepła woda szklanka ok. 250 ml 
- po łyżeczce soli i cukru 
- łyżka oleju lub oliwy do ciasta + oliwa do posmarowania 
  bułeczek przed włożeniem do piekarnika 

Wykonanie:
Drożdże, cukier oraz 50 ml ciepłej wody dajemy do naczynia 
i mieszamy. Przykrywamy na kilka minut i odstawiamy w ciepłe 
miejsce. Do dużej miski wsypujemy mąkę( my dawaliśmy 
żytnią), sól, olej, mieszankę drożdżową i resztę wody. Ciasto 
wyrabiamy kilka minut (za nas robił to robot kuchenny).
Wyrobione ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut. 
Po tym czasie wyjmujemy ciasto na obsypany mąką blat 
i wyrabiamy kilka minut. Nagrzewamy piekarnik na 250 stopni. 
Ciasto dzielimy na mniejsze kawałki, wyrabiamy kulki 
i układamy na blaszce zachowując odstępy. Następnie  
smarujemy  bułki oliwą. Możemy też  dodatkowo posypać 
Sezamem. Na koniec wkładamy blachę do nagrzanego 
piekarnika i pieczemy 12- 15 minut. Gotowe bułeczki odstawiamy do przestygnięcia, 
następnie dzielimy na połówki i przyrządzamy według upodobań. 



  

Mus czekoladowy z awokado i banana

Składniki:
- 1 banan
- 1 awokado
- 1 łyżeczka ciemnego kakao
- 1 łyżeczka miodu
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- kilka plasterków banana
- kilka szt. borówek amerykańskich 
- listek mięty (do dekoracji)

Wykonanie:
Banana obrać i pokroić w plasterki. Awokado 
obrać, usunąć pestkę pokroić miąższ na kawałki. 
Orzechy nerkowca posiekać. Banana, awokado, 
sok z cytryny, miód i kakao zmiksować na gładki 
mus. Przełożyć do pucharka udekorować i zjeść.



  

Babeczki z awokado
Składniki:

- 150 g dojrzałego awokado
- 2 jajka
- 160 g cukru trzcinowego
- 15-20 g soku z cytryny świeżo wycisniętego
- 220 g mąki pszennej
- 1i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
- 1/4 łyżeczki soli
- 100 g mleka

Wykonanie:
Piekarnik rozgrzewamy  do temperatury  180 stopni. 
Awokado kroimy na drobniutkie kawałeczki. Ubijamy 
jajka z cukrem. Do ubitych jajek dodajemy awokado, 
sok z cytryny, 120 g mąki, proszek do pieczenia, sodę, 
sól i wszystko dokładnie mieszamy.Następnie dodajemy
 pozostałe 100 g mąki, mleko i znów  mieszamy. 
Uzyskaną masę przekładamy do 12 foremek do 
muffinek. Pieczemy około 20 min w temperaturze  
180 stopni. Po upieczeniu muffinki dekorujemy cukrem 
pudrem i ulubionym owocami.



  

Życzymy 
smacznego!!!
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