
Witajcie !!! 

  Zapraszamy do kolejnych przygód z gotowaniem i 

pieczeniem! 

W dzisiejszym kąciku kulinarnym zachęcamy Was do zabawy 

w prawdziwą piekarnię, mam nadzieję, że wszyscy 

uwielbiacie świeże, chrupiące bułeczki, jeżeli tak, musicie 

koniecznie przygotować je dla waszej rodzinki.  

Jeżeli jesteście tzw. ”porannymi ptaszkami” to przygotujcie 

takie bułeczki na śniadanie, jeżeli wstajecie troooszkę później 

to mogą być np. na podwieczorek… 

Przesyłam Wam dwa przepisy, wybierzcie, który Wam 

bardziej odpowiada lub przygotujcie dwie różne porcje! 

Mam nadzieję, że będą Wam smakowały…czekamy na 

fotorelację!!! 

 

ZWYKŁE BUŁKI 

Składniki: 

 500 g mąki pszennej 

 30 g świeżych drożdży 

 50 ml oleju rzepakowego 

 250 ml letniej wody 

 1 łyżeczka soli 

 1 łyżeczka cukru                                           



    

 

 

 

 

 

 

Mąkę wsyp do miski. Wkrusz drożdże, wlej olej I wodę. Następnie dodaj sól I 

cukier.  

Teraz musisz ręcznie zagnieść ciasto, aż do połączenia się wszystkich 

składników. 



 

Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (ok. 30-40 

minut). 

Po tym czasie podziel ciasto na 8 kawałków i z każdego za pomocą rąk ukulaj 

okrągły kształt bułeczki. Następnie tak przygotowane bułeczki połóż na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia. Teraz posyp bułeczki na wierzchu odrobiną 

mąki, ponownie przykryj je ręcznikiem i odstaw do wyrośnięcia (20 minut). 

 

 

                             



                           

Między czasie nastaw piekarnik na temperaturę 200 stopni. 

Przed samym włożeniem bułeczek do piekarnika, zrób od góry nacięcie na 

każdej z nich tępą stroną noża. 

 

 

 

 

 



 

Bułeczki pieczemy 20 minut. 

 

Smacznego :) 

 

 

BUŁECZKI CEBULOWE 

 

Składniki: 

 500 g mąki pszennej 

 20 g świeżych drożdży 

 270 ml letniej wody 

 6 łyżek oleju 

 1 łyżeczka soli 

 1 łyżeczka cukru 

 300 g. cebuli (ok. 2 duże) 

                                      



Do miski musisz wkruszyć drożdże, które następnie posyp cukrem. Następnie 

wlej do miski wodę, wsyp łyżeczkę soli i dodaj 2 łyżki oleju. Na koniec wsyp 

mąkę i teraz dokładnie wszystko musisz zagnieść, aż do połączenia składników. 

 

 

 

 

Tak przygotowane ciasto przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do 

wyrośnięcia na 40 minut. 

 

W trakcie wyrastanie ciasta przygotujesz sobie cebulkę 😊 

Cebulę musisz obrać i drobno pokroić (postaraj się nie płakać😉 ).  



 

Na patelni rozgrzej 4 łyżki oleju i wsyp pokrojoną cebulkę. Smaż na średnim 

ogniu, często mieszając doprowadzając do tego, by twoja cebulka się zeszkliła 

(czyli inaczej mówiąc przyrumieniła). Jak już będzie gotowa, to poczekaj aż 

ostygnie. 

 

 

 

Gdy ciasto już wyrośnie, przełóż do niego cebulę i porządnie ponownie zagnieć. 

Teraz musisz ponownie poczekać, aż ciasto urośnie (ok. 30 minut). 

 



Po tym czasie podziel ciasto na 6 części i z każdej uformuj kuleczkę na bułkę. 

Możesz każdą naciąć od góry tępą stroną noża.  

Bułeczki ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do 

piekarnika i piec 25 minut w temperaturze 210 stopni. 

 

 

Smacznego 😊 

 

Koniecznie podziel się z nami zdjęciem Twoich pysznych bułeczek 😊  

 

 


