10 zdrowych i smacznych

Ś N IA DA Ń

ANNA
MISIAK

WERONIKA
DĘBOWSKA

UCZENNICE TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH W TURKU

SPIS TREŚCI
Dlaczego warto jeść śniadanie ............................................. 3
1. Szakszuka......................................................................................... 5
2. Tortilla z kurczakiem i warzywami.................................. 7
3. Kanapki z jajem i musztardą francuską...................... 9
4. Smalczyk z fasoli......................................................................... 11
5. Grzanki z awokado i łososiem wędzonym................ 13
6. Omlet z warzywami.................................................................. 15
7. Pieczona owsianka z bananem........................................ 17
8. Kokosowe risotto z mango.................................................. 19
9. Owsianka z jabłkiem................................................................ 21
10. Jogurtowe placuszki z jagodami.................................... 23

2

DLACZEGO WARTO
JEŚĆ ŚNIADANIE?
Warto rozpocząć dzień od śniadania, dostarczając w ten sposób
energię
niezbędną
do
prawidłowego
funkcjonowania
organizmu.
Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia Instytutu Żywności
i Żywienia śniadanie powinno składać się z:
dużej ilości warzyw i owoców, będących źródłem witamin,
składników mineralnych, błonnika pokarmowego i
antyoksydantów,
pełnoziarnistych produktów zbożowych: pieczywa razowego,
płatków owsianych, otrębów, kasz, bogatych w węglowodany
złożone i błonnik pokarmowy,
produktów białkowych: nabiału (np. mleka, jogurtu, kefiru,
maślanki, sera żółtego, twarogu), wędlin z dobrym składem,
past z roślin strączkowych, jaj,
orzechów, pestek dyni, słonecznika czy siemienia lnianego,
dostarczających tłuszcze korzystne dla pracy układu
nerwowego.
Według licznych badań spożywanie śniadań poprawia
koncentrację, zapamiętywanie oraz zdolność uczenia się. Biorąc
pod uwagę wszystkie korzyści wynikające ze spożywania
śniadań, szczególnie te dotyczące wpływu na pracę naszego
mózgu, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że
właściwie skomponowane śniadanie jest najważniejszym
posiłkiem w ciągu dnia i nie powinno być pomijane.
W związku z powyższym, chcąc zachęcić wszystkich do
spożywania śniadań, uczennice: Anna Misiak (kl. 3 FZ) oraz
Weronika Dębowska (kl. 2 LZ) przygotowały - pod kierunkiem
nauczycieli przedmiotów gastronomicznych - elektroniczną
książkę: „10 zdrowych i smacznych śniadań”.
Koniecznie wypróbujcie i dajcie znać, czy smakowało.
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1

Szakszuka
1 porcja
SKŁADNIKI

½ małej cebuli
łyżeczka masła
⅓ papryki żółtej
⅓ papryki czerwonej
½ puszki pomidorów krojonych
1 duże jajko lub 2 mniejsze
sól, pieprz, cukier, szczypta
suszonego czosnku
ulubione zioła

PRZYGOTOWANIE
1. Cebulę umyj, obierz, pokrój w drobną
kostkę i podsmaż na maśle.
2. Paprykę umyj, pozbaw gniazda
nasiennego i pokrój w kostkę.
3. Do cebuli dodaj paprykę i duś do
miękkości. Następnie dodaj pomidory.
4. Dopraw do smaku solą, pieprzem,
cukrem, ziołami i czosnkiem.
5. Kiedy warzywa zmiękną, zrób
wgłębienie w sosie i wbij jajko. Przykryj
patelnię, czekaj ok. 10 - 15 min aż jajka
się zetną.
6. Szakszuka najlepiej smakuje z
grzankami z pieczywa
pełnoziarnistego.
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Tortilla z

2

kurczakiem i
warzywami
SKŁADNIKI

3 rzodkiewki
4 liście sałaty lodowej
8 pomidorków koktajlowych
⅓ ogórka zielonego
⅓ papryki czerwonej
50 g serka twarogowego
1 łyżka jogurtu naturalnego
2 placki tortilli, najlepiej pełnoziarnistej
150 g grillowanej piersi z kurczaka
sól, pieprz, zioła prowansalskie, czosnek
suszony

PRZYGOTOWANIE
1. Wszystkie warzywa dokładnie umyj.
2. Rzodkiewkę pokrój w kostkę.
3. Serek połącz z jogurtem, przyprawami
i rzodkiewką.
4. Na tortilli rozsmaruj serek.
5. Ogórka, paprykę i pomidorki pokrój w
cienkie paseczki.
6. Sałatę porwij na kawałki.
7. Pierś z kurczaka pokrój na drobną
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kostkę.

8. Na tortilli układaj warzywa i kurczaka.
9. Tortille zwiń w rulon, owiń w folię
aluminiową i schłodź w lodówce przez
godzinę. Podziel na części.
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2 porcje

Kanapki z jajem

3

i musztardą
francuską

3 porcje

SKŁADNIKI
6 kromek pieczywa żytniego
6 jajek
5 łyżek musztardy francuskiej
łyżka miodu
6 plasterków chudej szynki
dwie garście rukoli

PRZYGOTOWANIE
1. Kromki pieczywa podpiecz w tosterze.
2. W rondelku zagotuj wodę. Do wrzątku
włóż jajka i gotuj przez 6 minut. Jaja
ostudź w zimnej wodzie, obierz i
przekrój na pół.
3. Wymieszaj musztardę francuską z
miodem.
4. Pokrój w drobną kostkę chudą
wędlinę.
5. Grzanki posmaruj sosem
musztardowym, połóż rukolę, wędlinę i
połówki jajek.
6. Jajka skrop sosem musztardowym.
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Smalczyk z
fasoli

28 porcje
porcji

SKŁADNIKI
1 średnia cebula
⅓ jabłka
½ łyżki oleju
1 puszka białej fasoli konserwowej
¼ szklanki wody
sól, pieprz, majeranek, po ¼ łyżeczki
papryki wędzonej i suszonego czosnku,
liść laurowy

PRZYGOTOWANIE
1. Cebulę umyj, obierz i pokrój w drobną
kostkę.
2. Jabłko umyj, obierz, pozbaw gniazda
nasiennego i pokrój w drobną kostkę.
3. Na oleju podsmaż najpierw cebulę, po
kilku minutach dodaj jabłko, 1 liść
laurowy, paprykę wędzoną i czosnek.
Smaż przez chwilę.
4. Fasolę odcedź z zalewy i zmiksuj na
gładką masę.
5. Do fasoli dodaj wodę, usmażoną z
jabłkiem cebulę (bez liścia laurowego) i
ponownie zmiksuj (tylko chwilę,
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składniki powinny być rozdrobnione,
ale jednocześnie wyczuwalne).
6. Dopraw do smaku solą, pieprzem i
majerankiem.
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Grzanki z

5

awokado i łososiem
wędzonym

4 porcje

SKŁADNIKI
awokado
2 łyżki soku z cytryny
½ papryki
garść listków świeżej bazylii
bagietka
1 opakowanie wędzonego łososia na
zimno w plastrach
papryka chili, sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE
1. Awokado umyj, przekrój na pół,
pozbaw pestki, rozgnieć widelcem i
skrop sokiem z cytryny.
2. Paprykę umyj, pozbaw gniazda
nasiennego i pokrój w drobną kostkę.
3. Liście bazylii drobno posiekaj.
4. Połącz awokado z papryką, bazylią,
szczyptą papryki chili, soli i pieprzu.
5. Bagietkę pokrój na kromki i zrumień w
piekarniku lub tosterze.
6. Na zrumienione grzanki nałóż pastę z
awokado i plastry łososia.
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Omlet z
warzywami
SKŁADNIKI

½ papryki
2 łyżki szczypiorku
2 jajka
5 pomidorków koktajlowych
2 plastry chudej szynki
¼ bagietki
garść rukoli
sól i pieprz

PRZYGOTOWANIE
1. Paprykę umyj, pozbaw gniazda
nasiennego i pokrój w drobną kostkę.
2. Szczypiorek umyj i drobno pokrój.
3. Wybij jajka i je roztrzep.
4. Do jajek dodaj pokrojone warzywa,
szczyptę soli i pieprzu.
5. Na rozgrzaną patelnię wlej masę
jajeczną i smaż do momentu ścięcia
się jajek z wierzchu, a potem przewróć
omlet i podsmaż chwilę z drugiej
strony.
6. Pomidorki koktajlowe umyj i przekrój
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na pół.

7. Bagietkę pokrój na kromki i opiecz w
tosterze.
8. Omlet podawaj z pomidorkami, szynką
i rukolą oraz chrupiącymi grzankami.
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1 porcja

7

Pieczona owsianka
z bananem
SKŁADNIKI

1 małe jajko
⅓ szklanki mleka
¼ szklanki jogurtu naturalnego
1 duży banan
¼ szklanki płatków owsianych
½ łyżki masła orzechowego
1 łyżeczka miodu
szczypta cynamonu

PRZYGOTOWANIE
1. Jajko połącz z mlekiem i jogurtem.
2. Banana umyj, obierz ze skórki i
rozgnieć widelcem (odkrój i odłóż kilka
plasterków).
3. Połącz wszystkie składniki, przełóż do
kokilki, udekoruj plasterkami banana i
piecz w 180° C przez 25 min.
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2 porcje

8

Kokosowe risotto
z mango
4 porcje
SKŁADNIKI

2 szklanki wody
1 szklanka ryżu jaśminowego
1 szklanka mleczka kokosowego
3 łyżeczki miodu
1 dojrzałe mango
1 łyżka wiórków kokosowych
szczypta soli

PRZYGOTOWANIE
1. W rondelku zagotuj wodę ze szczyptą
soli. Do wrzącej wody dodaj ryż i gotuj
do momentu, aż ryż wchłonie
większość wody.
2. Do rondelka z ryżem wlej mleko
kokosowe i dodaj miód. Gotuj ryż
jeszcze chwilę na małym ogniu.
3. Mango umyj, obierz i pokrój w kostkę.
4. Kokosowe risotto podawaj z mango i
wiórkami kokosowymi.
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9

Owsianka z
jabłkiem
2 porcje
SKŁADNIKI

10 łyżek płatków owsianych
1 ½ szklanki mleka
2 jabłka
3 łyżki płynnego miodu
szczypta cynamonu

PRZYGOTOWANIE
1. Jabłka umyj, jedno obierz i zetrzyj na
tarce o dużych oczkach. Drugie jabłko
pozbaw gniazda nasiennego i pokrój
na cienkie plastry.
2. Płatki owsiane zalej mlekiem i gotuj na
małym ogniu, aż owsianka zgęstnieje.
3. Do owsianki dodaj tarte jabłko i miód.
4. Owsiankę udekoruj plastrami jabłka i
posyp cynamonem.
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10

Jogurtowe
placuszki z
jagodomi

2 porcje

SKŁADNIKI
małe opakowanie jogurtu naturalnego
1 małe jajko
5 łyżek mleka
½ szklanki mąki
⅓ łyżeczki sody oczyszczonej
¼ łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżeczki cukru waniliowego
2 łyżeczki roztopionego masła
¾ szklanki jagód (mogą być mrożone)
miód do smaku

PRZYGOTOWANIE
1. Połącz jogurt z jajkiem i mlekiem.
2. Do masy dodaj przesianą mąkę, sodę,
proszek do pieczenia, cukier i roztopione
masło. Jeśli ciasto będzie zbyt rzadkie dodaj mąki, jeśli zbyt gęste - odrobinę
mleka.
3. Placuszki smaż na rozgrzanej patelni.
4. Jagody podgrzej, żeby puściły sok.
5. Placuszki podawaj z jagodami i miodem.
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Smacznego!
Ania i Weronika

