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   MLECZNE
ŚNIADANIA



Śniadanie to najważniejszy posiłek 

w ciągu całego dnia. To właśnie od 

niego w dużym stopniu zależy nasze 

samopoczucie  i wydajność w szkole. 

Dzieci, które regularnie jedzą śniada-

nia łatwiej skupiają uwagę, skutecznie 

zapamiętują i mają lepsze samopo-

czucie w ciągu dnia. To chyba Cię 

przekonało. Mam rację??

ŚNIADANIE 
RZĄDZI!



SKŁADNIKI

l 360 g obranych bananów (3 sztuki)

l  200 g serka wiejskiego (1 opakowanie)

l  150 g płatków owsianych, zwykłych lub 

górskich

l 2 jaja (rozmiar L)

l 15 g miodu (1,5 łyżeczki)

l  15 g oleju rzepakowego do smażenia 

(3 łyżeczki)

l sól (szczypta)

WYKONANIE

1.  Płatki owsiane wsyp do wysokiego naczynia i uży-
wając ręcznego blendera, rozdrobnij je tak, by 
przypominały gruboziarnistą mąkę.

2.  2 obrane banany (240 g) połam na mniejsze 
kawałki i włóż do drugiego wysokiego naczynia, 
w którym będziesz je miksować.

3.  Do bananów dodaj twarożek bez śmietanki. Po-
nieważ serki wiejskie rożnych marek mają rożną 
proporcję ziaren twarogu do śmietanki, dlatego 
najpierw z opakowania odlej do filiżanki całą 
śmietankę, tak by zostały same ziarna. Odważ 
120 g ziaren twarogu i dodaj je do bananów, 
a resztkę twarogu ponownie wymieszaj z odlaną 
wcześniej śmietanką.

4.  Żółtka oddziel od białek i dodaj do bananów 
i twarożku. Dodaj także miód i całość zmiksuj 
na gładką masę.

5.  Na koniec dodaj rozdrobnione wcześniej płatki 
i wszystko razem dokładnie wymieszaj.

ŚNIADANIE 
RZĄDZI! z dodatkiem serka wiejskiego i miodu

   Owsiano-bananowe 
     

        Racuchy
6.  Do białek dodaj szczyptę soli i ubij dość sztywną 

pianę – możesz to zrobić mikserem, trzepaczką 
lub po prostu widelcem. Pianę dodaj do wcześniej 
przygotowanej masy i delikatnie wymieszaj łyżką.

7.  Patelnię o nieprzywierającej powłoce posmaruj 
odrobiną oleju (przy pomocy silikonowego pędzelka) 
i mocno rozgrzej. Łyżką nakładaj na patelnię przygo-
towaną masę, tworząc racuchy o dowolnej wielkości 
i kształcie. Racuchy nie powinny być zbyt duże, by 
nie było problemu z przewróceniem ich na drugą 
stronę. Z podanej ilości składników powinno wyjść 
około 12 sztuk. Racuchy smaż partiami, na małym 
ogniu, przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż 
mocno się zarumienią.

8.  Racuchy podawaj na ciepło, bezpośrednio po usma-
żeniu. Na talerzu polej każdą porcję odlaną wcze-
śniej śmietanką i udekoruj pozostałym bananem 
pokrojonym na plasterki.
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Śniadanie zjedz tuż po wstaniu, naj-

lepiej w ciągu pół godziny od przebu-

dzenia. Nie tłumacz się brakiem czasu 

– na spokojne zjedzenie śniadania 

potrzebujesz nie więcej niż 10 minut.

NIE ZWLEKAJ 
ZE ŚNIADANIEM



SKŁADNIKI

l  60 g chleba żytniego na miodzie  

(2 cienkie kromki)

l  80 g serka ricotta (3-4 łyżki)

DODATKOWO OWOCE

WERSJA I 

l 45 g obranego kiwi (1/2 dużej sztuki)

l  30 g borówek amerykańskich  

(25 dużych sztuk) 

WERSJA II

l 30 g obranego banana (1/4 sztuki)

l 50 g truskawek (2-3 duże sztuki)

DO DEKORACJI

l świeża mięta (kilka listków)

WYKONANIE

1.  Chleb pokrój na cienkie kromki. 

2.  Każdą kromkę posmaruj grubą warstwą serka 
ricotta. 

3.  Przygotuj owoce – wybierz jedną z dwóch wersji:

     Wersja I: banana pokrój na cienkie plasterki, 
a umyte i pozbawione szypułek truskawki pokrój 
w grubą kostkę;

     Wersja II: obrane kiwi pokrój na cienkie plasterki, 
a borówki amerykańskie umyj i osusz; 

4.  Owoce ułóż na serku. 

5.  Kanapki możesz udekorować listkami świeżej 
mięty. Zjedz od razu po przygotowaniu.

 SłodkieNIE ZWLEKAJ 
ZE ŚNIADANIEM
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kanapki z serkiem ricotta i owocami 



Pożywne śniadanie ma jedno podsta-

wowe zadanie: rozbudzić Twój mózg 

– czyli podnieść poziom glukozy we 

krwi. Po co? Przede wszystkim po 

to, żebyś miał siłę na zabawy z przy-

jaciółmi i abyś nie miał problemów 

z koncentracją podczas zajęć.

OBUDŹ MÓZG



SKŁADNIKI

l 100 g twarogu półtłustego (2/5 kostki)

l 1 jajko (rozmiar L)

l 25 g mąki pszennej (1,5 łyżki)

l 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

l 30 g suszonych daktyli (6-7 sztuk)

l 1-2 g oleju do posmarowania patelni

l 100 g borówek amerykańskich (2 garści)

WYKONANIE

1.  Na godzinę przed przygotowaniem omletu  
namocz daktyle w 2 łyżkach (tylko 20 ml) gorą-
cej wody. Mogą moczyć się też znacznie dłużej 
(możesz np. namoczyć je wieczorem i rano wy-
korzystać do śniadania). 

2.  Piekarnik rozgrzej do 180°C. Przygotuj patelnię o 
średnicy ok. 18-20 cm, na której można nie tylko 
smażyć, ale też zapiekać w piekarniku (czyli taką 
bez plastikowych uchwytów). 

3.  Do misy blendera wrzuć twaróg, namoczone 
daktyle wraz z wodą, w której się moczyły, oraz 
żółtko. Wszystko razem zmiksuj dokładnie na 
jednolitą masę. 

4.  Dodaj odrobinę proszku do pieczenia oraz mąkę 
i całość dokładnie wymieszaj łyżką. Odstaw na 
chwilę.

5.  W tym czasie trzepaczką lub mikserem ubij pianę 
z białka (powinna być ubita na sztywno). Dodaj 
ją do masy serowej i bardzo delikatnie, ale do-
kładnie wymieszaj. 

OBUDŹ MÓZG     sernikowy 
  z borówkami      Omlet

6.  Patelnię nagrzej i spryskaj odrobiną oleju. Możesz 
też nalać trochę oleju na patelnię i przetrzeć ją 
papierowym ręcznikiem kuchennym. 

7.  Masę serową wlej na patelnię i smaż na jak naj-
mniejszym ogniu, koniecznie pod przykrywką, przez 
około 2-3 minuty. 

8.  Po tym czasie na powierzchni omletu rozłóż równo-
miernie borówki i przełóż patelnię (już bez pokrywki) 
do nagrzanego piekarnika. Piecz przez około 20-25 
minut, aż wierzch ładnie się zetnie/zarumieni (grza-
nie górne i dolne). 

9.  Podawaj od razu po upieczeniu, chociaż na zimno 
omlet też jest bardzo smaczny. Jeśli chcesz, to tuż 
przed podaniem możesz (ale nie musisz) posypać 
powierzchnię omletu cukrem pudrem. Pamiętaj 
jednak, że każda łyżeczka to około 20 dodatkowych 
kilokalorii.
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Uważaj na kolorowe, smakowe płatki 

śniadaniowe, które zawierają mnó-

stwo cukru i są produktem wysoko 

przetworzonym, a więc – niezdrowym. 

Koniecznie czytaj skład na opako-

waniu! Jako substytut zjedz płatki 

owsiane, kaszę manną lub kaszę ku-

kurydzianą. 

Podobnie w przypadku granoli – ta 

oferowana w sklepach często jest 

dosładzana ogromną ilością cukru. 

Znacznie zdrowsza i bardziej diete-

tyczna będzie granola, którą przygo-

tujesz w domu. 

UWGA NA PŁATKI 
ŚNIADANIOWE



SKŁADNIKI

l  400 g brzoskwiń lub nektarynek  

(2 duże sztuki)

l  200 g jogurtu naturalnego 2% tłuszczu 

(1/2 dużego opakowania)

l  80 g płatków owsianych, górskich  

(8 łyżek)

l 30 g masła (3 łyżeczki)

l 30 g płynnego miodu (3 łyżeczki)

l cynamon mielony (ok. 1/2 łyżeczki)

WYKONANIE

1.  W małym garnuszku powoli roztop 3/4 porcji 
masła. Wyłącz gaz, dodaj 3/4 porcji miodu i do-
kładnie wymieszaj. Wsyp płatki, dodaj cynamon 
i wszystko razem mieszaj do czasu, aż masło 
i miód równomiernie pokryją wszystkie płatki. 

2.  Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i cienką 
warstwą rozłóż na niej przygotowane płatki. 

3.  Brzoskwinie przekrój na pół, wyjmij pestki.  
Pozostałą niewielką ilość masła podziel na 4 części  
(4 x 2 g) i włóż w zagłębienia po pestkach brzo-
skwiń. Połówki brzoskwiń posyp cynamonem 
i polej resztą miodu. Tak przygotowane brzo-
skwinie połóż na blaszce do pieczenia (obok 
płatków, nie na nich). 

4.  Blaszkę włóż do piekarnika nagrzanego do tem-
peratury 150 st.C i całość piecz przez około 30 
minut. Co około 10 minut przemieszaj płatki 
łyżką.

UWGA NA PŁATKI 
ŚNIADANIOWE granola z pieczoną 

            brzoskwinią 

Domowa
5.  Upieczoną granolę wyjmij z piekarnika i zostaw do 

lekkiego ostygnięcia, przemieszaj. Granolę rozłóż 
na talerzu, połóż na niej upieczone brzoskwinie 
i całość dekoracyjnie polej jogurtem naturalnym.
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Trzy powody dla których warto jeść 

owsiankę na śniadanie:

-  owsianka na mleku to doskonałe 

źródło energii na początek Twojego 

aktywnego dnia, zapewnia poczucie 

sytości na kilka godzin, aż do drugie-

go śniadania

-  płatki owsiane w połączeniu  z mle-

kiem, owocami i orzechami dostar-

czają organizmowi niemal wszyst-

kich potrzebnych do codziennego 

funkcjonowania składników mine-

ralnych i witamin

-  duża zawartość błonnika pokarmo-

wego w płatkach owsianych sprawia, 

że owsianka zjedzona na śniadania 

znakomicie reguluje pracę przewodu 

pokarmowego.

OWSIANKA Czekoladowa



SKŁADNIKI

l   100 g płatków owsianych, najlepiej 

górskich (10 łyżek)

l   300 ml mleka 2% tłuszczu  

(ponad 1 szklanka)

l   250 g jabłka (1 duża sztuka)

l   120 g borówki amerykańskiej  

(1/2 szklanki)

l   10 g naturalnego kakao o obniżonej 

zawartości tłuszczu (2 czubate łyżeczki)

l   10 g płynnego miodu (1 łyżeczka)

l   15 g włoskich orzechów (4 sztuki)

l   cynamon mielony (1 łyżeczka)

l   sok z cytryny (kilka kropel)

1.  Jabłko przekrój na pół, usuń gniazdo nasienne. 
Możesz je obrać lub zostawić skórkę, zależnie 
od własnych upodobań. 

2.  Pół jabłka zetrzyj na tarce jarzynowej, a drugie 
pół pokrój w grubą kostkę. Skrop odrobiną soku 
z cytryny, by nie ściemniało. 

3.  Do małego rondelka wsyp płatki owsiane, dodaj 
mleko, starte jabłko, kakao oraz cynamon i całość 
gotuj na bardzo małym ogniu przez 5-6 minut, 
często mieszając. 

4.  Na koniec dodaj 2/3 porcji borówek i całość 
gotuj jeszcze przez minutę, często mieszając, 
by owsianka się nie przypaliła. 

5.  Gdy owsianka będzie gotowa, wyłącz gaz i dodaj 
miód, dokładnie wymieszaj.

6.  Owsiankę przełóż na talerze lub do miseczek. 
Udekoruj pozostałymi borówkami i pokrojonym 
w kostkę jabłkiem. Orzechy pokrój lub pokrusz 
na małe kawałki i posyp gotowe danie. Zjedz od 
razu! Owsianka najsmaczniejsza jest na ciepło, 
tuż po przygotowaniu.

OWSIANKA Czekoladowaowsianka
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Kasza jaglana to niekwestionowana 

królowa kasz. W połączeniu z mlekiem 

i suszonymi owocami stanowi idealne 

zbilansowane śniadanie. Dodaje ener-

gii, wspomaga pracę mózgu i zapew-

nia długotrwałe poczucie sytości. Co 

powiesz na na JAGLANKĘ Z SUSZONY-

MI OWOCAMI I CYNAMONEM?? 

A MOŻE 
JAGLANKA?

Jaglanka



SKŁADNIKI

l   50 g kaszy jaglanej (masa przed 

gotowaniem, 5 łyżek suchej)

l   200 ml mleka 2% tłuszczu (4/5 szklanki)

l   50 ml wody (1/5 szklanki)

l   30 g suszonych moreli (ok. 3 sztuki)

l   20 g suszonych śliwek bez pestek  

(ok. 3 sztuki)

l   15 g rodzynek (1 łyżka, możesz 

zamienić na taką samą ilość suszonej 

żurawiny)

l   cynamon mielony (1/2 łyżeczki)

l   goździki (4 sztuki)

1.  Kaszę wsyp na sitko i dokładnie opłucz pod 
bieżącą zimną wodą. Płucz do czasu, aż woda 
będzie czysta. Na koniec zanurz kaszę na  
1 minutę we wrzątku i odcedź. 

2.  Mleko i wodę wlej do małego rondelka i mocno 
podgrzej. Dodaj wypłukaną kaszę i całość go-
tuj na bardzo małym ogniu przez ok. 5 minut, 
od czasu do czasu mieszając. Uważaj, żeby nie 
wykipiało. 

3.  W tym samym czasie suszone morele i śliwki 
pokrój na mniejsze kawałki, rodzynki zostaw 
w całości. 

4.  Po 5 minutach do gotującej się kaszy dodaj 
wszystkie suszone owoce, cynamon i kilka goź-
dzików. 

5.  Całość gotuj kolejne 14-15 minut, często miesza-
jąc. Uważaj, by kasza się nie przypaliła. 

6.  Gotową jaglankę przełóż na talerz lub do misecz-
ki. Podawaj na ciepło, od razu po przygotowaniu.

Z SUSZONYMI 
OWOCAMI  
I CYNAMONEMJaglanka
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Kontakt

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel. (22) 502-33-43, www.pfhb.pl


