
Kącik kulinarny 

Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego 

gotowania!!!:) 

W związku z tym, iż nie możemy spotykać się obecnie na naszych 

świetlicowych zajęciach kulinarnych, mamy do Was drogie dzieci 

pyszną propozycję….aby owe zajęcia ze świetlicy przenieść na ten 

czas do waszej domowej kuchni….!?! Co wy na to? 

Posłuchajcie: 

Będziemy Wam regularnie przesyłać propozycję potraw do 

przygotowania wraz ze zdjęciami i pełnym opisem, a Wy, jeżeli macie 

na to ochotę i czas postaracie się jak najbardziej samodzielnie 

przygotować ją w domu.  

Podczas przygotowywania zachęcam do robienia zdjęć i przesyłania 

ich na mojego maila goniapotocka@poczta.onet.pl. Utworzymy na 

stronie internetowej szkoły naszą świetlicowo-domową galerię, 

abyśmy choć w taki sposób mogli się wzajemnie „zobaczyć” oraz 

wymienić się pomysłami na kreatywne wykorzystanie tego obecnego 

domowego czasu  

A więc zaczynamy!!! 

Danie dzisiejszego dnia  

 Szalone NALEŚNIKI- trzy smaki z jednego ciasta 

Potrzebne będą (na jedną małą porcję, jeżeli macie rodzeństwo, 

hmmmm…. polecam przygotować min dwie porcje!) 

-jedno jajko 

-szklanka mleka 
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-szklanka mąki 

Dodatkowo: banan, rozpuszczalne słodkie kakao, serek naturalny, 

cukier puder, kilka mrożonych truskawek lub malin: 

           

Wykonanie: 

1. Ubij jajko w misce. 

2. Dodaj mleko. 

3. Dodaj mąkę. 

4. Wszystko razem wymieszaj. 

Ciasto rozdziel do trzech misek, a następnie: 

1. Do pierwszej dodaj słodkie kakao i wymieszaj 

  

 



2. Do drugiej dodaj poduszonego banana: 

 
 

3. Z ciasta z trzeciej miski usmaż zwykłe naleśniki, a następnie 

posmaruj gotowy naleśnik serkiem, posyp cukrem pudrem i złóż 

w sposób przedstawiony na zdjęciu (dodatkowo, można je 

podsmażyć, aby były chrupiące): 

                    

                    

 

 



4. Naleśniki bananowe i czekoladowe usmaż w następujący 

sposób: 

                            

5. Według własnej wyobraźni podaj naleśniki na talerzu 

                 

                                    

SMACZNEGO 



Życzę Wam smacznego i czekam na zdjęcia…a może sami 

chcielibyście się podzielić waszymi domowymi przepisami i przesłać 

koleżankom i kolegom wasze propozycje….????...czekam też i na 

takie pomysły. 

A…i jeszcze jedno…a może ktoś pamięta nasze zajęcia po angielsku i 

spróbuje ten krótki przepis przysłać w tym właśnie języku….? 


