Smacznie, zdrowo, kolorowo.
Książka kucharska.

Przepisy kulinarne uczniów i nauczycieli SP nr 33 w Chorzowie.

WSTĘP
Książka ta powstała jako efekt końcowy Międzyszkolnego Konkursu pt. „Smacznie, zdrowo,
kolorowo”, który był elementem obchodów „Dni Promocji Zdrowia”.
Celem konkursu była promocja idei zdrowego odżywiania w środowisku oraz walorów
odżywczych i estetycznych potraw, poszerzanie samodzielności uczniów i doskonalenie ich
umiejętności posługiwania się przyborami kuchennymi, a także budowanie więzi
w społeczności lokalnej.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie dowolnej potrawy z wykorzystaniem
owoców i warzyw, wymyślenie jej nazwy, a następnie przesłanie jej zdjęcia wraz
z przepisem.
Nadesłane prace zostały umieszczone w niniejszej książce. Możecie tutaj znaleźć nie tylko
ciekawe propozycje uczniów, ale również nauczycieli.
Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie i, kto wie, być może sam także
spróbuje przygotować w domu potrawę z naszego zbioru.
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Szymon przygotowuje „Sałatkę Szymkową”.

KOKTAJLE

Jagodowe szaleństwo
SKŁADNIKI: (na 2 osoby)
Kefir: 2 szklanki
Jagody lub borówki amerykańskie: 1 szklanka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Jagody zmiksować. Dodać kefir i ponownie
zmiksować. Podawać po schłodzeniu.

Autor: Michał G.

Sok pełen mocy

SKŁADNIKI: (na 4 osoby)
• 4 miękkie banany
• 5 jabłek
• 5 marchewek
• szklanka malin

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyć wszystkie produkty. Obrać marchew i jabłka.
Wydrążyć jabłka z gniazd nasiennych. Pokroić jabłka
i marchew na mniejsze kawałki i przepuścić przez
sokowirówkę. Osobno blenderem zmiksować maliny
i banany. Połączyć wszystkie składniki. Nie trzeba
dosładzać. Udekorować owocami. Bardzo smaczne
i zdrowe połączenie składników.

Autor: Michał G.

SAŁATKI, SURÓWKI

Sałatka Szymkowa
SKŁADNIKI:
• pomidorki koktajlowe,
• sałata rukola,
• ser feta,
• nasiona słonecznika,
• sos: woda , olej , sól , pieprz, cukier , sok z
cytryny.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W pierwszej kolejności myjemy ręce oraz
warzywa. Kiedy już wszytko jest umyte kroimy
pomidorki na pół, wsypujemy do miseczki,
dodajemy sałatę rukolę. Wyciągamy z
opakowania ser feta, kroimy w kostkę i
dodajemy do miseczki. Dorzucamy słonecznik

oleju rzepakowego, sól pieprz według smaku

(może być wcześniej uprażony na patelni).

oraz szczyptę cukru. Sos wlewamy do sałatki

Sos zaczynamy od wyciśnięcia soku z 1/4

na 10 minut przed podaniem.

cytryny, do soku dodajemy 2 łyżki wody, 2 łyżki

Autor: Szymon K.

Surówka na zdrowie
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• 1 marchew
• 1 jabłko
• garść rodzynek
• oliwa
• cytryna
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Marchew i jabłko umyć i obrać, zetrzeć na tarce
(grube oczka). Połączone składniki przełożyć
do miski, polać oliwą, dodać rodzynki.
Wymieszać ponownie. Można skropić sokiem z
cytryny.

Autor: Agnieszka N.

Wilcza sałatka
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• 2 jajka
• 1 pierś z kurczaka
• sałata lodowa
• kukurydza (mała puszka)
• sos włoski z oliwą
• sól, pieprz
SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
Sałatę umyć, wysuszyć. Kukurydzę odsączyć.
Jajka ugotować na twardo. Filet z piersi z
kurczaka umyć, oczyścić i przyprawić solą i
pieprzem, a następnie upiec w piekarniku (40
minut w temperaturze 180 stopni). Ugotowane
jajka i upieczony filet pokroić na kawałki. Sałatę
poszarpać na kawałki. Wszystkie składniki
połączyć, polać sosem włoskim i wymieszać.
Autor: Dominika W.

Sałatka 3 kolory
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• rukola
• 1 pomidor malinowy
• 1 mozzarella
• oliwa extra vergine
• sól do smaku
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Połóż rukolę na środek talerza.
Pokrój pomidor na 6 części, pokrój mozzarellę
na plastry.
Ułóż kawałki pomidora i sera na przemian
dookoła talerza.
Polej oliwą.
Autor: p. Beata K.

Wiosenne orzeźwienie
SKŁADNIKI: (na 2 osoby)
• sałata ok. 50 g ( rukola lub roszponka)
• ½ dojrzałego melona
• ser mozzarella w kuleczkach ok. 150 g
• 8- 10 truskawek
SKŁADNIKI
NA SOS MIODOWO-CYTRYNOWY:
• 3 łyżki oliwy
• 3 łyżki wody
• łyżka soku z cytryny

zalewy. Osobno połączyć składniki na sos miodowo-

• łyżeczka miodu płynnego

cytrynowy. Na talerzu rozsypać kawałki rukoli. Na

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Sałatę i owoce umyć, osuszyć. Melona obrać ze
skóry, usunąć pestki, pokroić na kawałki, delikatnie
skropić sokiem z cytryny. Truskawki pozbawione
szypułek, przekroić na pół. Mozzarellę odsączyć z

sałacie ułożyć kuleczki mozzarelli i pokrojone
owoce. Delikatnie polać sosem miodowocytrynowym. Udekorować na środku całą truskawką
z szypułką. Można podawać z bagietką.

Autor: p. Marta J.

Wiosenne westchnienie
i pokrojone pozostałe składniki. Polać oliwą z
SKŁADNIKI: (na 2 osoby)
• sałata roszponka
• 8 pomidorków koktajlowych
• 2 jajka
• ser żółty twardy (najlepiej dojrzewający)
• 8 – 10 oliwek (dowolnych)
• tuńczyk w sosie własnym
• oliwa z oliwek
• sól, pieprz
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Sałatę i pomidorki umyć, osuszyć. Oliwki

oliwek, doprawić solą i pieprzem. Wszystkie

i tuńczyka odsączyć z zalewy. Jajka ugotować

składniki wymieszać.

na twardo. Pomidorki koktajlowe przeciąć na
pół, jajka, tuńczyka i ser żółty pokroić na
kawałki. Do miski włożyć sałatę, dodać oliwki

Autor: p. Joanna J.

KANAPKI

Wiosenne kanapki
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• 2 kromki chleba
• kilka liści ulubionej sałaty
• 2 -3 plastry ulubionego sera żółtego
• 1/2 pomidora
• 1/2 ogórka zielonego
• szczypiorek
• sól, pieprz, masło
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa umyć, osuszyć. Pomidory i ogórki
pokroić na plasterki, szczypiorek poszatkować.
Kromki chleba posmarować masłem. Na
chlebie ułożyć kolejno: liście sałaty, plasterki
sera żółtego, plasterki pomidora i ogórka.
Posypać szczypiorkiem. Doprawić solą i
pieprzem.
Autor: Krzysztof P.

Minionek
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• 1 kromka chleba
• 1 duży plasterek sera żółtego
• plasterki pomidora ( ilość według uznania)
• plasterki ogórka zielonego ( ilość według
uznania)
• plasterki ulubionej wędliny ( ilość według
uznania)
• masło
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pomidor i ogórek umyć, osuszyć, pokroić na
plasterki, szczypiorek poszatkować. Wędlinę
pokroić na plastry. Kromkę chleba posmarować
masłem. Na chlebie ułożyć kolejno: plasterki
sera żółtego, plasterki pomidora, ogórka,
wędliny. Posypać szczypiorkiem. Doprawić
według uznania.
Autor: Oskar G.

ZAPIEKANKI

Zapiekanka warzywna
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• marchew – 2 szt.
• kalafior – 0,5 szt.
• brokuł – 0,5 szt.
• czosnek – 2 ząbki
• por – 1 szt.
• olej – 30 ml
• śmietanka 30% – 600 ml
• oregano suszone – 1 łyżka
• sól – 1 łyżeczka

w plasterki. Por kroimy wzdłuż na pół i myjemy pod
bieżącą zimną wodą. Połówki pora przekrawamy raz
jeszcze wzdłuż na pół i kroimy w plasterki. Na
rozgrzanej patelni z odrobiną oleju lekko podsmażamy
czosnek z porem. Wszystkie warzywa układamy
naprzemiennie w naczyniu żaroodpornym.

KROK 2: PIECZEMY ZAPIEKANKĘ
W garnku podgrzewamy śmietankę razem z oregano, solą i
białym pieprzem. Nie zagotowujemy. Gdy śmietanka lekko
przestygnie, dodajemy żółtka i dokładnie mieszamy. Warzywa
zalewamy mieszanką. Na wierzchu układamy oliwki i
posypujemy całość startym parmezanem. Wkładamy do
piekarnika rozgrzanego do 180°C na ok. 35-40 minut.
Podajemy na zimno lub ciepło.

• pieprz biały, mielony – 1 łyżeczka
• żółtka – 2 szt.
• oliwki zielone – 100 g
• parmezan – 100g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY WARZYWA
Marchewkę kroimy w plastry o grubości ok. 0,5 cm.
Gotujemy ok. 5 minut, żeby lekko zmiękła. Kalafior i
brokuł dzielimy na różyczki, parzymy we wrzątku,
następnie hartujemy w zimnej wodzie. Czosnek kroimy

Autor: Martin P.

Kolorowa zapiekanka
SKŁADNIKI: (na 2 osoby)
• 4 ziemniaki (w tym 2 bataty),
• 1 burak
• pół cukinii
• 1 duża marchew
• 1 pietruszka (biały korzeń)
• 15 – 20 dkg kiełbasy (opcjonalnie)
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Warzywa umyć i obrać ze skórki (z wyjątkiem
cukinii, którą zostawiamy ze skórką). Wszystkie
składniki pokroić na plasterki. Ułożyć
warstwami w naczyniu żaroodpornym,
doprawiając solą i pieprzem każdą warstwę.
Można dodać też plasterki kiełbasy lub boczku.
Piec w piekarniku ok 1 h 20 min. Zapiekanka
jest pyszna i bardzo pożywna.
Autor: p. Katarzyna A.

ZUPY

Aksamitny smak - krem z cukinii

SKŁADNIKI: (na 2 osoby)
• 2- 3 cukinie
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 100 g sera feta (w wersji fit: łyżka jogurtu
naturalnego)
• 600 ml bulionu warzywnego lub rosołu
• 2 łyżki masła
• sól, pieprz
• kilka listków mięty lub bazylii

minuty. Całość zalać bulionem i gotować do miękkości
ok. 15 minut. Ostudzoną zupę zblendować na gładki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

krem, doprawić solą i pieprzem. Gotową zupę krem

Cukinie umyć, pokroić razem ze skórką na kawałki.

podawać z

Cebulę i czosnek obrać ze skórki. Cebulę pokroić w

udekorowaną listkami mięty lub bazylii.

piórka, a czosnek w plasterki. W garnku rozgrzać
masło, zeszklić na nim cebulę i czosnek. Dodać
pokrojone cukinie, podsmażyć na maśle ok. 2- 3

kawałkami sera feta w środku,

W wersji fit (bardziej dietetycznej) ser feta można
zastąpić kleksem z jogurtu naturalnego.

Autor: p. Marta J.

DESERY

Deser Witaminka
SKŁADNIKI: (na 1 osobę)
• 1 banan
• pół jabłka
• 1 mandarynka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyte składniki obrać, wydrążyć gniazda
nasienne z jabłka. Pokroić banany na plasterki,
pozostałe owoce na podłużne kawałki. Ułożyć
w dowolny sposób na talerzu lub w salaterce.
Autor: Agnieszka N.

Zdrowa owsianka

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•

3 łyżki płatków owsianych
1 jogurt naturalny
garść sezonowych owoców (np. truskawek)
płatki migdałowe
1 łyżeczka miodu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W miseczce wymieszać płatki owsiane z
jogurtem.
Włożyć do lodówki na 30 minut.
Po 30 minutach na gotową owsiankę nałożyć
umyte, pokrojone sezonowe owoce (np.
truskawki).
Oprószyć wszystko płatkami migdałów.
Dodać do smaku miodu.
Autor: p. Małgorzata N.

OPRACOWANIE
Zebrały i opracowały do wykorzystania dla wszystkich chętnych:
Marta Jakubowska, Anna Bajerska-Aimeur

SMACZNEGO!!
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Dyrekcyjna 3
e-mail: zs2chorzow@interia.pl

strona szkoły www.sp33chorzow.edu.pl

Zdjęcia potraw zostały przesłane przez uczniów i nauczycieli. Zdjęcia wykorzystane jako tło w rozdziałach pochodzą ze strony https://pixabay.com/pl/.

