MIODOWE PRZEPISY
POCZĄTKU LATA
LAURA OSĘKA

Ten ebook powstał by pokazać jak uniwersalny
w kuchni może być miód i jak świetnie sprawdza się
w przygotowywaniu wiosenno-letnich potraw, które
są nie tylko pyszne, ale też zdrowe.
Miód może być wykorzystywany nie tylko sauté,
ale też decydować o całokształcie podania.
Prezentujemy przepisy z wykorzystaniem
sezonowych warzyw i owoców podkręcone smakiem
miodu, oczywiście Miodu od Kulmy. Przepisy nie są
pracochłonne, ale w przypadku niektórych
na ostateczny rezultat będzie trzeba poczekać kilka
dni (WARTO!).
Wszystkie propozycje poza kiszonkami zaplanowane
są dla 4 osób.
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miód w kuchni
Miód można wykorzystywać sauté, po prostu jedząc
go łyżką ze słoika, dodawać do twarogu, napojów
lub smarować nim kanapki (polecam do żytniego
chleba na zakwasie, bo to połączenie jest
nieziemskie!). Ale nie tylko. Miód ma wszechstronne
zastosowanie w kuchni, zarówno do potraw
wytrawnych, słodkich, jak i wypieków. Chleb na
miodzie z cebulą to jeden z moich ulubionych
wyrobów piekarskich, a cebulowa chałka jest totalnie
zaskakująca. Żeby skorzystać ze wszystkich
dobrodziejstw, jakie może nam dać miód w kuchni,
warto otworzyć się na jedzenie go na surowo, jak
i po podgrzaniu.
4
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podgrzewanie miodu
Często zwykło się mówić, że miodu nie należy
podgrzewać, gdyż w wysokich temperaturach traci
on swoje właściwości. Jednakże miód szybko
krystalizuje, w szczególności świeży miód rzepakowy,
a w kuchni chcemy go wykorzystywać do różnych
dań. Jak rozwiązać ten problem?

podgrzewanie w kąpieli wodnej
Miód możemy podgrzewać w kąpieli wodnej pilnując
by nie osiągnął temperatury powyżej 42 st.C. Ten
proces jest dosyć czasochłonny, jeśli chcemy
uzyskać dużą ilość miodu, jednakże warto się
„pobawić” chcąc wykorzystać płynny miód do sosów
lub przyozdobienia dania. Podobnie można
przywrócić miodowi płynną konsystencję
podgrzewając go
w ceramicznym naczyniu nad parą wodną, ciągle
mieszając. Należy wówczas pamiętać by naczynie nie
dotykało powierzchni gotującej się wody.

miód dla smaku
Wielokrotnie używamy w kuchni miodu by korzystać
nie tylko z jego unikatowych właściwości, ale też
dodać potrawom charakterystycznego smaku
i unikalnej słodyczy. Miodu używamy do pieczenia,
możemy go karmelizować. Staje się wówczas po
prostu słodzidłem. Nie będzie miał dokładnie takich
właściwości, jak świeży, surowy miód, ale
z powodzeniem może być tak wykorzystywany.
5

kuchenne miary
W przepisach pojawiają się zazwyczaj miary domowe,
dlatego warto je rozszyfrować.
Jeśli mowa jest o owocu lub warzywie to dotyczy
to średniej wielkości.
Jajka są zawsze rozmiaru L (te z wolnego
wybiegu).
Łyżka ma 15ml pojemności, łyżeczka 5ml,
a szklanka 250ml.
Szczypta to mniej więcej tyle co mieści się na
czubku noża.
Czasami jednak warto użyć wagi, szczególnie
w przypadku wypieków.
6
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letnie produkty
Przełom wiosny i lata to czas ogromnej obfitości
warzyw i owoców. Stragany na bazarkach uginają
się pod ciężarem truskawek, czereśni, ogórków,
kapusty… trudno przejść koło nich obojętnie.
Sięgajmy więc po to, co najlepsze, sezonowe plony.
Dlaczego?
Bo w sezonie są nie tylko najsmaczniejsze
i najpełniejsze dobra, ale też najlepiej obchodzą się
z portfelem.
Wykorzystujmy też kwiaty jadalne. Z tych
powszechnie dostępnych warto zwrócić uwagę
na kwiaty czarnego bzu, będące idealnym
uzupełnieniem wszelkich dań z wykorzystaniem
truskawek; kwiaty robinii akacjowej i mniszka
lekarskiego (same płatki).
7
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Warzywa

bakłażan
bób
buraczki i botwinka
cebula
cukinia
fasola
groszek
jarmuż
kalarepa
kapusta
papryka
rzodkiewka i rzodkiew
sałaty
szparagi
szpinak
ziemniaki (młode)
zielenina
wszelkie zioła uprawne
I wiele wiele innych

Owoce

arbuz
brzoskwinie
czereśnie
wiśnie
truskawki
rabarbar
maliny
porzeczki
agrest
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przepisy
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kiszonki
Kisić właściwie można wszystko (a przynajmniej
próbować, z rozmaitymi efektami). Zabierając się do
pracy trzeba pamiętać o kilku szczegółach:
naczynie do kiszenia musi być dokładnie umyte,
wyparzone i wysuszone, nakrętki oraz wszystkie
narzędzia (łyżki do mieszania) muszą być czyste;
proces fermentacji zachodzi beztlenowo, więc nie
trzeba się przejmować dostępem tlenu;
do kiszenia wybieramy ładne, zdrowe warzywa
(i owoce); jeśli coś jest nadpsute, uderzone,
nadgniłe – nie ryzykuj, bo cała praca może iść na
marne;
mówi się, że najlepsza do fermentacji jest sól
niejodowana, ja polecam też solenie sosem
sojowym, podkręci smak w wyjątkowy sposób;
miód w procesie kiszenia jest nie tylko
doskonałym konserwantem, ale także przyspiesza
fermentację, dzięki czemu kiszonki już na drugi
dzień są pyszne;
wszystkie warzywa i dodatki muszą znajdować się
pod powierzchnią solanki, inaczej się zepsują;
typowo przyjmuję 2 płaskie łyżki (20g) soli na 1kg
warzyw lub 1l zalewy;
do dociążania możesz używać wyparzonego
kamienia, ja najbardziej lubię szklane przykrywki
od słoików typu wek.
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kiszonki
Podstawą wielu kiszonek jest kapusta. Można z niej
zrobić kimchi, można przygotować młodą zieloną
z dodatkiem odrobiny marchewki i czosnku
niedźwiedziego. Można też poeksperymentować.
Kapusta ma nieograniczone wykorzystanie kulinarne,
nadaje się do jedzenia zarówno na surowo,
w postaci kiszonej oraz gotowana, duszona
i smażona. Fantastycznie sprawdza się pieczona
w piekarniku, ze słodkim miodowo-słonecznikowym
sosem. Oprócz tego, że świetnie smakuje – jest
zdrowa. Dodanie jej do codziennego jadłospisu
wzbogaci naszą dietę o błonnik i witaminę C.
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mieszane warzywa z twistem
Podstawą tej kiszonki jest kapusta.
Jednak nie będzie to nudne sałatkowe warzywo.
Mieszanka różnych warzyw korzeniowych (i nie
tylko!) sprawi, że powstanie fermentowana pyszność!
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Sposób przygotowania:
SKŁADNIKI
1 średnia główka
kapusty
1 mały burak (młody,
nie większy niż pięść)
1 mała marchewka
1 mała kalarepa
1 ząbek czosnku
1 kawałek imbiru
wielkości kciuka
1 łyżka płynnego
miodu
1,5 łyżki soli + 0,5
łyżki sosu sojowego
(lub po prostu 1,5
łyżki soli)
0,5 łyżeczki płatków
chili

1. Woda - ważne by była
przegotowana i przestudzona – tyle
ile będzie potrzeba.
2. Kapustę obierz z zewnętrznych liści,
następnie posiekaj ją drobno.
3. Marchewkę i buraczka wyszoruj,
posiekaj jakkolwiek.
4. Kalarepę umyj, obierz i posiekaj.
5. Czosnek obierz i przeciśnij przez
praskę. Imbir obierz i zetrzyj na
tarce.
6. W misce połącz kapustę,
marchewkę, buraczka i kalarepę.
Dodaj czosnek, imbir, miód, sól oraz
sos sojowy oraz chili.
7. Wymieszaj i ubij, tak by warzywa
puściły soki. Odstaw na kilkanaście
minut.
8. Przełóż wszystko do słoja (nie
zapominając o sokach, które puściły
warzywa), ubij mocno. Uzupełnij
wodą, jeśli potrzeba (warzywa
powinny być pod solanką). Dociśnij
by nic nie wystawało ponad
powierzchnię płynu. Przykryj
przykrywką i lekko zakręć.
9. Codziennie wymieszaj (czystą łyżką
lub potrząsając lekko naczynie) oraz
odgazuj (odkręcając lub podnosząc
przykrywkę). Po kilku dniach wstaw
zamknięte do lodówki lub do
zimnego i ciemnego miejsca.
Kiszonkę możesz jeść na drugi dzień
po nastawieniu, ale pamiętaj, że
każdego kolejnego dnia będzie
nabierać smaku.
13
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kalarepka z miodem
Mamy różne skojarzenia z kalarepką, jedne lepsze,
inne mniej dobre. Jednakże jest do zdrowe, pełne
witaminy C warzywo (niestety osoby cierpiące
np. na Hashimoto nie powinny przesadzać z jej
spożywaniem na surowo), bardzo przydatne gdy
dbamy o linię. Kalarepka jest kuzynką popularnej
kapusty, należy do tej samej rodziny i ma zbliżone
właściwości kulinarne. Smakuje trochę jak
połączenie jabłka z kapustą. Świetnie sprawdza się
w formie kiszonej, ale także jako składnik zup czy
sałatek. Fajnie smakuje także zapieczona.
Ta kiszonka jest fenomenalna. Wydobywa z kalarepki
wszystko co najsmaczniejsze, a do tego sprawdza się
jako dodatek do wielu potraw oraz baza do placków
i omletów.
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SKŁADNIKI
4 średnie kalarepki
(około 1,2kg), umyte,
obrane i posiekane
drobno
1 mała młoda cebula,
cienko pokrojona
1 łyżka miodu
(powinien być płynny)
leśnego
1 łyżka soli + 1 łyżka
sosu sojowego (lub 2
łyżki soli, jeśli nie
używasz sosu
sojowego)
woda (przegotowana i
ostudzona) w miarę
potrzeby

Sposób przygotowania:
1. W misce połącz kalarepkę, cebulę,
miód i sól oraz sos sojowy,
wymieszaj i odstaw na kilka minut
by puściły soki.
2. Przełóż do czystego słoja ubijając
dosyć mocno. Jeśli potrzeba, dodaj
trochę wody, tak by solanki było
przynajmniej 1,5cm ponad
warzywa.
3. Jeśli warzywa wypływają, dociśnij je,
np. innym naczyniem lub
wyparzonym kamieniem.
4. Przykryj, nie dokręcając zbyt
szczelnie
5. Każdego dnia dokręć, wymieszaj,
następnie poluzuj wieczko.
6. Kiszonka nadaje się do jedzenia na
drugi dzień, ale smaku będzie
nabierać znacznie dłużej. Pamiętaj
by wstawić ją do lodówki po
maksymalnie 7 dniach.
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kiszone marchewki z miodem
W przypadku tej kiszonki warto jest
poeksperymentować ze smakiem. Dodać ziaren
gorczycy lub musztardowca albo pieprzu w
dowolnym kolorze.

SKŁADNIKI
1 kilogram młodych
marchewek
2 łyżki soli
1 litr wody
1 łyżeczka miodu
dodatki (do wyboru)
– 1 ziarno ziela
angielskiego (na
słoik), 1 liść laurowy
(na słoik), pieprz (1-2
ziarenka na słoik),
łodyżka kopru,
kwiatostan kopru,
czosnek (w łupince,
maksymalnie 1 ząbek
na słoik)
2 słoiki o objętości 1
litra

Sposób przygotowania:
1. Wodę doprowadź do wrzenia,
zdejmij z ognia i dodaj do niej sól.
Odstaw do przestygnięcia. Gdy
będzie w temperaturze pokojowej
wmieszaj miód.
2. Marchewki wyszoruj dokładnie.
Większe pokrój wzdłuż na ćwiartki
3. Umieść marchewki w słoikach
pionowo (najlepiej sztywno, jak
ogórki), dodaj przygotowane
dodatki, zalej zalewą – tak by
zalewa była ponad marchewkami
(najlepiej około 2cm). Jeśli uciekają
– dociąż je. Przykryj luźno
przykrywką.
4. Odstaw na minimum dwa dni.
5. Po tym czasie możesz ich
spróbować. Gdy osiągną już
pożądany smak dokręć przykrywkę
i umieść słoiki w lodówce (lub
innym chłodnym miejscu).
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wytrawne
Miód kojarzy się ze słodyczą, jednak jest
fantastycznym dodatkiem do dań wytrawnych.
Korzystając ze świeżego miodu można przygotować
sosy (świetnie się rozprowadza z oliwą, trzeba tylko
poświęcić mu kilka chwil) do sałat i różnych dań.
Może być wykorzystany do karmelizacji warzyw,
może też podkręcić smak dania i nadać mu
niejednoznaczny charakter.
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sałatka z młodych buraczków
Małe, młode buraczki we wszystkich kolorach są
łatwo dostępne na straganach. Można jeść je
niemalże na surowo, albo dodawać do chłodnika czy
zupy. Mogą być podstawą zapiekanki czy tarty, super
sprawdzają się też w ciastach, np. brownie. Są
bardzo uniwersalne, a ich lekko ziemisty smak
świetnie łączy się z miodem i tymiankiem. Do tego
są zdrowe! Zawierają chociażby witaminę K odpowiedzialną za krzepliwość.
W sałatce, którą proponuję, aromat miodu
fantastycznie komponuje się ze słonością sera oraz
ziemistością buraczków. Całość może być przekąską,
letnim lunchem albo dodatkiem do obiadu lub jedną
z sałat podawanych wieczorem.
19

SKŁADNIKI
250g jogurtu
greckiego lub skyra
200g fety lub słonego
owczego kremowego
sera
1/2 szklanki oliwy
z oliwek
2,5 łyżki płynnego
miodu
5 łyżek soku
z
cytryny i skórka
otarta z jednej
cytryny
1kg małych
buraczków (takich
maksymalnie 5cm)
listki z 3 gałązek
tymianku
nasiona z jednego
granatu lub 2 garści
malin
listki mięty
listki natki pietruszki
sól i pieprz
szczypta płatków chili
(można pominąć)

Sposób przygotowania:
1. Piekarnik rozgrzej do 200°C
2. Buraki dokładnie wyszoruj, a
następnie przekrój wzdłuż na pół.
3. Przygotuj sos: połącz miód, oliwę
oraz 4 łyżki soku z cytryny, dodaj
szczyptę soli, pieprzu i chili.
4. Buraczki umieść w naczyniu do
zapiekania, polej mniej więcej
połową sosu. Przykryj szczelnie
folią i wstaw do piekarnika na 2025 minut. Po tym czasie zdejmij
folię i piecz jeszcze 20 minut.
Odstaw do przestygnięcia.
5. W międzyczasie wymieszaj jogurt
z fetą, dodaj pozostały sok z
cytryny, skórkę i połowę listków
tymianku.
6. W naczyniu do serwowania umieść
przygotowany jogurt z fetą. Ułóż na
nim buraki, posyp malinami lub
granatem. Dodaj pozostałe listki
tymianku, natki i mięty. Skrop
resztą sosu.
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fasolka szparagowa z twistem
Połączenie fasolki szparagowej z cukinią i tofu to
połączenie, którego jeśli raz spróbujecie, będziecie
odtwarzać bardzo często w waszej kuchni.
Dzięki odpowiedniemu sosowi danie zyskuje
zaskakujący charakter i sprawdzi się zarówno na
lunch, jak i lekką przekąskę.
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SKŁADNIKI
600g fasolki
szparagowej
1 cukinia
1 opakowanie tofu
4 łyżki oliwy z oliwek
3 łyżki sosu sojowego
2 łyżki miodu
1 ząbek czosnku
kawałek imbiru
wielkości kciuka
kawałek papryczki
chilli
kilka łodyżek
szczypiorku posiekanych

Sposób przygotowania:
1. Fasolkę szparagową umyj oraz
pozbaw końcówek. Możesz pokroić
ją na pół (jeśli chcesz).
2. W garnku zagotuj wodę, osól.
Wrzuć fasolkę do gotującej się
wody i gotuj około 10 minut (jeśli
masz starszą będzie potrzebować
więcej czasu). Przecedź.
3. Cukinię przekrój wzdłuż na pół,
następnie pokrój w plastry o
grubości około 0,5cm. Na patelni
rozgrzej odrobinę oliwy i usmaż
cukinię.
4. Tofu odsącz i pokrój w kostkę.
5. Przygotuj sos. Połącz oliwę, sos
sojowy i miód, dodaj przeciśnięty
przez praskę czosnek oraz starty
na tarce imbir. Wymieszaj. Pokrój
chili w cienkie plasterki.
6. W naczyniu do podawania umieść
fasolkę, cukinię i tofu. Polej sosem
póki warzywa są ciepłe. Odstaw na
kilka minut. Posyp chili oraz
koperkiem i podawaj.
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pomidorowy chłodnik
Pomidory, o których pierwsza lekcja w szkole
stanowi, że są owocem, a nie warzywem dostępne są
w wielu odmianach, kolorach i wariantach.
W zimie dobrze jest sięgać po koktajlowe, gdyż
te normalne mają smak raczej mało zachwycający.
Co innego latem. Pajda chleba posmarowana
masłem, na to pomidor, plastry ogórka małosolnego,
kropla oliwy i miodu oraz sól i pieprz. Trudno sobie
wyobrazić lepszą przekąskę, chyba, że mamy do
wyboru przygotować pyszną i ekspresową zupę chłodnik!
Chłodnik z pomidorów świetnie sprawdza się na
upały, nie tylko dlatego, że świetnie orzeźwia, ale
także z powodu zawartości potasu, który tracimy
w wysokich temperaturach.
23

SKŁADNIKI
100g (2-3 kromki)
czerstwego żytniego
chleba
2 ząbki czosnku
1kg pomidorów
2 łyżeczki wędzonej
papryki w proszku
1 łyżeczka octu
jabłkowego lub soku
z cytryny
1 czerwona papryka
1 cukinia
1 ogórek gruntowy
2 łyżki miodu
kilka czarnych oliwek
bez pestek
sól, pieprz
oliwa do podania
szczypiorek do
podania
blender

Sposób przygotowania:
1. Chleb pokrój na mniejsze kawałki,
pomidory pozbaw gniazd
nasiennych i pokrój w kostkę,
czosnek obierz, paprykę pozbaw
gniazda nasiennego i pokrój w
drobną kostkę, ogórka obierz ze
skórki i pokrój w kostkę, cukinię
umyj, odetnij końcówki, a następnie
pokrój w drobną kostkę.
2. W blenderze umieść chleb, czosnek
i 3/4 pomidorów, wędzoną
paprykę, 1/3 czerwonej papryki,
ocet lub sok z cytryny, miód oraz
szklankę przegotowanej,
ostudzonej wody (lub wody
filtrowanej).
3. Zblenduj na gęsty krem. Jeśli jest za
gęste – dodaj wody i ponownie
zblenduj. Spróbuj.
4. Dopraw do smaku. Odstaw do
lodówki do schłodzenia na kilka
godzin.
5. W miseczkach umieść pozostałe
pomidory, ogórka, paprykę oraz
cukinię. Wlej zupę-krem. Posyp
posiekanymi oliwkami,
szczypiorkiem, skrop oliwą.
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na słodko
Kto nie jadł kanapki z miodem składającej się
z kromki chleba z masłem i łyżki miodu?
Miód kojarzy się ze słodyczą, ale nie trzeba go jeść
tylko na surowo. Można wykorzystać go do
wypieków, owsianek, koktajli czy jako dodatek do
jogurtu (grecki jogurt z oliwą, miodem, solą oraz
szczyptą pieprzu jest nieziemski!). Można jeść
samodzielnie, dodać do owoców, można też
przygotować domowy krem orzechowy słodzony
miodem. Opcji jest wiele!
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truskawkowe clafoutis
Sezon na truskawki zaczyna się w maju i trwa
właściwie do końca lata. Najpierw dostępne są
odmiany spod folii, później gruntowe, a z końcem
sierpnia pojawiają się słodkie, drobne, późnoletnie
odmiany. Do przetworów polecane są te gruntowe,
dostępne w czerwcu i na początku lipca, szczególnie
jeśli nie było zbyt mokro, a słońce trochę
rozpieszczało. Dzięki temu są jednocześnie słodkie
i niezbyt wodniste. Co ciekawe, można je
wykorzystać na wiele sposobów. Zarówno na surowo,
jak i przetworzone. Szypułki truskawek też są
jadalne, super sprawdzą się jako dodatek do wody
czy letniej lemoniady.
Proponuję wyjątkowy deser!
Francuzi najczęściej robią clafoutis z ciemnymi
czereśniami. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by
użyć innych owoców, w tym wypadku truskawek (jeśli
wolisz wiśnie czy morele – w porządku, użyj tego na
co masz ochotę). Sam deser jest lekki, umiarkowanie
słodki i bardzo rustykalny.
26
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SKŁADNIKI
400g truskawek
2 jajka
2 żółtka
260 ml (szklanka +
łyżka) mleka
260 ml (szklanka +
łyżka) śmietanki
kremówki 30% lub
36%
6-8 łyżek (100g)
miodu (najlepiej
płynnego)
szczypta soli
6,5 łyżki (około 60g)
mąki kukurydzianej
Do podania:
płynny miód lub
cukier puder, gałązki
świeżego tymianku
Dodatkowo:
naczynia do
zapiekania (kokilki
lub inne)
masło do smarowania
foremek
1 łyżka cukru do
posypania foremek

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 200°C
2. Wysmaruj cztery porcelanowe lub
żeliwne (takie do zapiekania) kokilki
lub jedno większe naczynie do
zapiekania masłem i obsyp cukrem.
3. Truskawki umyj, osusz i pozbaw
szypułek.
4. Pokrój na połówki lub ćwiartki,
następnie umieść na dnie
przygotowanych naczyń (lub
naczynia).
5. W misce umieść mąkę kukurydzianą
i sól, wymieszaj trzepaczką.
6. Dodaj jajka i żółtka, ponownie
wymieszaj. Następnie dodaj mleko,
śmietankę oraz miód. Ponownie
wymieszaj, aż do uzyskania w miarę
gładkiego ciasta. [UWAGA! Cały ten
etap możesz zrobić w blenderze, po
prostu umieszczając w nim wszystkie
składniki i miksując na gładkie ciasto]
7. Następnie wylej masę na
przygotowane truskawki.
8. Piecz około 35-40 minut, aż ciasto
będzie złociste z wierzchu.
9. Podawaj posypane cukrem pudrem
lub pokropione miodem oraz z
gałązkami świeżego tymianku.
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ORGANIC LIFESTYLE

jogurtowa przekąska
Fermentowane wyroby mleczne charakteryzują się
zawartością bakterii mlekowych, które pozytywnie
wpływają na pracę jelit, a dobry stan mikrobioty ma
związek z nastrojem. W związku z tym, jeśli nie
mamy problemów z nabiałem, dobrze jest włączyć
jogurty naturalne, kefiry i maślanki do codziennego
jadłospisu. Co więcej będą one także dobrym
źródłem wapnia, a dzięki niskiej kaloryczności
sprzymierzeńcem w utrzymywaniu formy.
28
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Często szukamy czegoś co można zabrać na drugie
śniadanie albo podwieczorek. Zdarza się, że
wybieramy gotowy jogurt owocowy, a gdyby zrobić
samemu coś zdrowszego, co zaspokoi nie tylko głód,
ale będzie też dobre dla zdrowia?
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SKŁADNIKI
8 łyżek płatków
owsianych
400g jogurtu
naturalnego lub kefiru
400g ulubionych
owoców (truskawek,
malin, borówek, wiśni,
moreli, brzoskwiń etc –
można wymieszać w
różnych proporcjach,
albo zdecydować się
na jedne)
4 łyżki płynnego miodu
(lub więcej - wg
uznania:))
4 naczynia (najlepiej
większe słoiki, takie po
300ml)

Sposób przygotowania:
1. Na dno każdego słoika wysyp
płatki owsiane (po 2 łyżki).
2. Przykryj je jogurtem (po 100g na
słoik).
3. Na wierzchu umieść ulubione
owoce.
4. Polej miodem.
5. Zakręć i wstaw na co najmniej 4-5
godzin do lodówki. Możesz
wstawić na całą noc i mieć szybkie
letnie śniadanie.
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zapiekana owsianka
To przepis dla tych, którym owsianka nie kojarzy się
zbyt dobrze. Odczarowujemy ją i robimy z niej
prawdziwie królewskie śniadanie, które nie tylko
zaspokoi głód, ale będzie też pyszne i piękne.
Zapiekanie owsianki sprawia, piekarnik wykonuje za
nas całą pracę. Można wzbogacić ją ulubionymi
składnikami. Proponuję tutaj wersję rozpustną.
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SKŁADNIKI
3 szklanki płatków
owsianych
450ml mleka lub
napoju roślinnego
1 dojrzały banan
2 łyżki miodu
2 łyżeczki masła
orzechowego
1,5 łyżeczki proszku
do pieczenia
0,5 łyżeczki sody
oczyszczonej
szczypta soli
2 łyżeczki kakao
6 łyżeczek ulubionej
konfitury
4 kostki gorzkiej
czekolady, posiekane
miód i owoce do
podania

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C.
2. Naczynia wysmaruj masłem lub
olejem.
3. Płatki owsiane, mleko, miód,
banana, masło orzechowe, sól,
proszek do pieczenia, sodę
oczyszczoną i kakao zmiksuj na
jednolitą masę (w blenderze).
4. Wypełnij naczynia przygotowaną
masą do ¾ wysokości. Na środku
umieść po 1,5 łyżeczki konfitury.
Przykryj masą i posyp posiekaną
czekoladą.
5. Wstaw do piekarnika na około 20
minut.
6. Udekoruj owocami i skrop miodem.
Jedz póki ciepłe.

Dodatkowo:
masło lub olej do
wysmarowania
naczynek
4 spore kokilki lub
inne ceramiczne
naczynia do
zapiekania
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Gotujcie i cieszcie się jedzeniem!
Zachęcamy Was do udostępniania ebooka
swoim bliskim oraz dzielenia się z nami swoimi
działaniami kuchennymi.
Będzie nam miło jak oznaczycie nas na FB i IG.
MIÓD OD KULMY

