
 
 

Ponieważ długo się nie 

widzieliśmy i nie wiemy kiedy się 

zobaczymy proponuję wam 

różne gry i zabawy kulinarne 

abyśmy o sobie nie zapomnieli. 
 
 
 



 
1. Pomarańczowe w jajku. 

2. Owoc, ale nie gruszka. 

3. Pijemy ją z cytryną. 

4. Składa się z zupy i drugiego dania. 

5. Biały napój. 
6. Kiszona ... 
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I. krzyzowka . , 



II. Jakie to warzywa? 

 

………………….... ………………….... 

………………….... 



III. Co to jest? 

1. Gdy ją obieramy  

łezki ocieramy? 

 

………….. 

 

2. Jak sie zwie ta główka? 

Będzie z niej surówka 

 

………….. 



IV. kolorowanka 



V. zagadka 

Jak sie nazywają 

panie, których 

zajęciem jest 

gotowanie? 



VI. A teraz 

10 latwych przepisow / 
, 

1. Tropikalne musli : Wspaniałe na śniadanie! Wystarczy, że do 

płatków owsianych dodasz rodzynki, owoce (świeże lub 

suszone), np. banany, morele, ananas, garść orzechów 
i zalejesz naturalnym jogurtem.  
 

2. Złocista panierka : Świetna do ryby czy kurczaka! Filet, np. 

z dorsza, oprósz solą, pieprzem, opanieruj w mące, 

roztrzepanym jajku i płatkach owsianych (pierś kurczaka 

wystarczy zanurzyć w jajku i opanierować w płatkach). Smaż 

na złoto na rozgrzanym oleju. 

 

3. Chrupiące ciasteczka: Wystarczy na nie 1/2 szkl. płatków 

owsianych. Wsyp je do misy, dodaj 1/2 szkl. mąki, łyżeczkę 

proszku do piecz., 5 łyżek miodu, 2 łyżki cukru, 2 jajka, startą 

marchew. Połącz z 2 łyżkami płynnego masła, dorzuć łyżkę 

lub 2 wiórków kokos. Zagnieć. Z ciasta uformuj kopczyki na 

blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180°C ok. 

15 min. 

 

4. Tort z płatkami : Posmarowane kremem boki tortu możesz 

obłożyć lekko uprażonymi płatkami owsianymi (zastąpią 

orzechy czy migdały). Płatki wyglądają doskonale, świetnie 

smakują i są dużo tańsze!  

 
 

 
 



 

5. Posypka do chleba: Pieczesz bułeczki lub własny chlebek? 

Wspaniale! Posyp wierzch pieczywa przed wypiekiem 

płatkami owsianymi. Będzie jeszcze smaczniejsze!  

 

6. Spód do sernika: Z płatków owsianych możesz zrobić 

rewelacyjny spód do sernika. Połącz 3/4 szkl. płatków, 1/2 szkl. 

mąki, łyżkę cukru, żółtko, 50 ml jogurtu naturalnego, łyżkę 

zimnego masła. Schłodź przez 30 min, rozwałkuj, rozłóż 

w tortownicy na papierze do pieczenia. Zapiecz 10 min 

(200°C). Spód gotowy! 

 

7. Dietetyczne placki: Wyczarujesz je z 1/2 szkl. płatków; zalej je 

wrzątkiem, odstaw. Dodaj starte jabłko, 2 jajka, cynamon do 

smaku. Placuszki usmaż na lekko natłuszczonej patelni. 

Podawaj np. z miodem. 

8. Dodatek do sałatek : Płatki owsiane są znakomite jako 

składnik wielu surówek, np. na bazie sałat (masłowej, lodowej, 

roszponki czy rukolii) z pomidorami, np. koktajlowymi. Upraż 

płatki na złoto i posyp nimi swoją surówkę – palce lizać!  

 

9. Zakwas na żur: Najczęściej robi się go z mąki żytniej razowej, 

ale można też przygotować go z płatków owsianych. Wsyp do 

kamionkowego naczynia opakowanie płatków, dodaj łyżkę 

mąki i czosnek, zalej ciepłą wodą, przykryj czystą ściereczką 

i odstaw w ciepłe miejsce na 3 dni. 

 

10. Kotleciki light : Płatki owsiane możesz dodać nawet do... 

mielonych! Płatki (2/3 szklanki) zalej mlekiem, ugotuj i schłodź. 

Połącz z ok. 40 dag mięsa mielonego, jajkiem, bułką tartą. 

Dopraw do smaku. Uformuj zgrabne kotleciki. Usmaż na oleju 

na złoto. 



VII. narysuj, ktory z przepisow 

wykorzystaliscie w swoim 

jadlospisie 

, , 
, 

/ 



VIII. Kolorowanka 



IX. Dobry zwyczaj 

W zdrowym odżywianiu ważne jest nie 

tylko co jemy, ale jak to robimy.  Niech 

Wasze dziecko od małego uczy sie, że 

posiłki jada się o określonych porach, 

przy stole, bez pośpiechu, bez 

włączonego telefonu czy telewizora, 

w milej atmosferze.  

X. Przeslijcie zdjecie 

swojej rodziny 

, 
, 

przy stole  
* Bawcie sie dobrze ! 

** Może macie jakieś smaczne przepisy, którymi chcielibyście się 

podzielić z innymi dziećmi? Napiszcie do nas. 

*** Nagrodzimy aktywnych uczestników naszej zabawy. 

**** Do zobaczenia za tydzień : ) 
Graficznie opracowała ciocia Ania Iskierka 


