
KOCHEN
AUF DEM BILDSCHIRM

GOTOWANIE NA EKRANIE



REZEPT FÜR KÄSEKUCHEN

ZUTATEN:

- 8 EIER

- PRISE SALZ

- 1000 GRAMM QUARK

- 250 GRAMM ZUCKER

- 200 GRAMM BUTTER

- 100 GRAMM SAHNE 30%

- 100 GRAMM GRIEß

- 20 GRAMM DER WEIZENGRIEß

- 1 LÖFFEL VANILLEZUCKER

- 1 LÖFFEL KARTOFFELMEHL

ZUBEREITUNG: 

Das Eiweiß mit Salz schlagen.

Quark, Zucker, Butter, Sahne, Grieß, Vanillezucker, Kartoffelmehl 

und Eigelb mischen 2 Minuten. Kombinieren Sie die Masse mit dem 

Eiweißschaum und legen Sie es in eine Springform. 1 Stunde 30 

Minuten bei 160 ° C backen.

GUTEN APPETIT ☺

PRZEPIS NA SERNIK

SKŁADNIKI:

- 8 JAJEK

- SZCZYPTA SOLI

- 1000 GRAM TWAROGU

- 250 GRAM CUKRU

- 200 GRAM MASŁA

- 100 GRAM ŚMIETANY 30%

- 100 GRAM KASZY MANNY

- 20 GRAM MĄKI ZIEMNIACZANEJ

- 1 ŁYŻKA CUKRU WANILIOWEGO

- 1 ŁYŻKA MĄKI ZIEMNIACZANEJ

WYKONANIE:

Białka z dodatkiem soli ubić mikserem na pianę. 

Twaróg, cukier, masło, śmietanę, kaszę manną, cukier waniliowy, mąkę 

ziemniaczaną oraz żółtka miksować ok 2 minut. Masę połączyć z pianą z 

białek i przełożyć do tortownicy. Piec 1 godzinę 30 minut w 160°C. 

SMACZNEGO ☺

Bartosz Olszewski 2tżh



Zutaten: • 80 g Weizenmehl • Eier 1 Stück • 1-2 Tassen 

Wasser • 16 Gramm Fett • 1,5 kg Kartoffeln • 40 g 

weißer Käse • 12 Gramm Fett • 12 g Zwiebel • Salz • 

Pepper 

Kartoffeln sollten geschält und gekocht werden. 

Zwiebel fein sein sollte Würfel und braun in Fett. 

Kartoffeln sollten przestudzeniu werden Schalten Sie 

den Rasierer zusammen mit Käse und Zwiebeln, dann 

Saison Geschmack mit Salz und Pfeffer. Kneten, bis 

glatt, rollen, bilden Kugeln der Masse. Das Mehl, Ei und 

Wasser zu Teig kneten, rollen sie und Glas Schneidrad. 

Räder sollten Füllung Bälle, gebildet aus abgeschlossen 

werden diese Klöße. Kochen in gesalzenem, 

kochendem Wasser bis zum Abflug oben und mit 

zerlassener Speck bel iiiegt dienen

Składniki: • 80 g mąki pszennej • Jajka 1 sztuka • 1-2 szklanki 

wody • 16 gramów tłuszczu • 1,5 kg ziemniaków • 40 g białego 

sera • 12 gramów tłuszczu • 12 g cebuli • Sól • Papryka 

Ziemniaki należy obrać i ugotować. Cebulę należy pokroić w 

drobną kostkę i zarumienić na tłuszczu. Ziemniaki należy 

przestudzeniu Obrócić brzytwę razem z serem i cebulą, 

następnie doprawić solą i pieprzem. Zagnieść do uzyskania 

gładkości, rozwałkować, uformować kulki masy. Mąkę, jajko i 

wodę zagnieść na ciasto, rozwałkować i rozwałkować krążek do 

szkła. Koła należy uzupełnić napełnianiem kulek, uformowanych 

z tych pierogów. Gotuj w osolonej, wrzącej wodzie, aby podawać 

na wierzchu i posypane stopionym boczkiem

Pierogi ruskieDie Maultaschen mit weiser Käse und
Kartoffeln

Z Aleksandrowicz 2tżh



 

Rezept Brownies 

 
Zutaten : 

- 500 g Butter  
- 8 Eier  

- 600 g Zucker  

- 250 g Mehl  

- 200 g Kakaopulver 

- 200 g Mandeln, gehackt  

- Puderzucker  

 

           
Backzeit 30 Minuten   

              

                            

 

 

Zubereitung 

 

 

Die Butter in einem Topf zerlassen. Den Topf vom Herd nehmen und alle 
Zutaten (ohne Puderzucker) in die zerlassene Butter geben. Alles zu einem Teig 

verarbeiten. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Masse darauf 
verteilen,mit einem Löffel glatt streichen. Ofen vorheizen auf 180° C. 25-30 
Minuten backen. In der Form abkühlen lassen. Den Kuchen mit Puderzucker 
bestreuen. In kleine Rechtecke schneiden. 
 

Guten Appetit ! 

Adrianna Niewiadomska 2 tżh 

Przepis na brownie 

składniki: 
- 500 g masła 
- 8 jaj 
- 600 g cukru 
- 250 g mąki 
- 200 g kakao w proszku 
- 200 g mielonych migdałów 
- cukier puder 
 

czas pieczenia 30 minut 

 
Przygotowanie 

Rozpuścić masło w garnku. Zdjąć garnek z ognia i dodać wszystkie składniki 
(bez cukru pudru) do roztopionego masła . Ze wszystkich składników wyrobić 
ciasto. Wyłożyć formę do pieczenia papierem i rozprowadzić na niej ciasto, wyrównać 
łyżką. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Piec 25-30 minut. Wystudzić w formie. Posypać 
ciasto cukrem pudrem. Pokroić w małe kwadraty. 



TROCKENKUCHENZUTATEN

Weizenmehl - 240 g

Maismehl - 120 g

Zucker - 1 TL

Salz - 1 TL

Backpulver - 3 TL

NASSKUCHENZUTATEN

Ei - 1 Stck.

Milch - 120 ml

heißes Wasser

ZUSÄTZLICH

warmes Wasser - um den Teig zu verdünnen

Würstchen - 1 Packung

Rapsöl - 1 l
SCHRITT 1: WIR VORBEREITEN DEN KUCHEN
Kombinieren Sie die trockenen Zutaten des Teigs in einer hohen Schüssel und fügen Sie 
die feuchten Zutaten hinzu.  Gründlich glatt rühren und langsam warmes Wasser 
hinzufügen, bis der Teig die Konsistenz einer dicken Sahne hat.

SCHRITT 2: Braten Sie die Corn Dogs
Erhitzen Sie das Öl in einem Topf auf die richtige Temperatur und überprüfen Sie es, 
indem Sie ein wenig Mehl hinzufügen - es sollte nicht braun werden.

Die halbierten Würste am Spieß füllen, in den Teig tauchen und einen Moment 
goldbraun braten.

SUCHE SKŁADNIKI CIASTA

mąka pszenna – 240 g

mąka kukurydziana – 120 g

cukier – 1 łyżeczka

sól – 1 łyżeczka

proszek do pieczenia – 3 łyżeczki

MOKRE SKŁADNIKI CIASTA

jajko – 1 szt.

mleko – 120 ml

ciepła woda

DODATKOWO

ciepła woda – do rozcieńczania ciasta

parówki – 1 opakowanie

olej rzepakowy – 1 l

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY CIASTO
Suche składniki ciasta łączymy w wysokim naczyniu i dodajemy do nich mokre składniki. Dokładnie 
blendujemy na gładką masę, powoli dolewając ciepłą wodę, aż ciasto uzyska konsystencję gęstej 
śmietany.

KROK 2: SMAŻYMY CORN DOGI
Olej rozgrzewamy w garnku do odpowiedniej temperatury, którą sprawdzamy, wrzucając do środka 
odrobinę mąki – nie powinna brązowieć.

Przekrojone na pół parówki nadziewamy na szpadki, zanurzamy w cieście i smażymy chwilę na złoty 
kolor.

N Godziebiewska 2tżh



Rezept für Pfannkuchen/przepis na pancakes

Zutaten für 12 Pfannkuchen  

250 ml Milch 

3 Esslöffel Rapsöl 

1,5 Tassen Mehl (oder etwas 
weniger, abhängig vom Mehl)  

1/3 Tasse feiner Backzucker  

1 Esslöffel Backpulver  

3 Esslöffel Kakao  

einen halben Teelöffel Salz  

eine halbe Tasse 
Schokoladenstückchen oder Ihre 
Lieblingsschokolade 

2 große Eier                                                                              

Zubereitung:

Alle Zutaten außer den 
Schokoladenstücken mischen, ganz 
am Ende die Schokolade 
hinzufügen, mischen. Auf beiden 
Seiten mit einer minimalen Menge 
Öl anbraten und umdrehen, wenn 
die Oberfläche des Kuchens mit 
Luftblasen bedeckt ist.

Składniki na 12 pancake:
250 ml mleka  
3 łyżki oleju rzepakowego  
1,5 szklanki mąki pszennej (lub 
troszkę mniej, zależy od mąki)  1/3 
szklanki drobnego cukru do 
wypieków  
1 łyżka proszku do pieczenia  
3 łyżki kakao  pół łyżeczki soli  pół 
szklanki chocolate chips lub ulubionej 
posiekanej czekolady 
2 duże jajka                                                                              
Sposób przygotowania:  
Wszystkie składniki poza kawałkami 
czekolady zmiksować, na sam koniec 
dodać czekoladę, wymieszać.  Smażyć 
na minimalnej ilości oleju, z obu 
stron, odwracając na drugą stronę, 
gdy powierzchnia placuszka pokryje 
się pęcherzykami powietrza.

Kamila Leszczyszyn 2tżh



Jaworowski 2tżh



SZAKSZUKA                      

Paulina Orzechowska 2tżh

Przygotowanie
Przygotować pomidory: sparzyć, 

obrać ze skórki, pokroić na 
ćwiartki, wykroić szypułki, miąższ 
pokroić w kosteczkę.

Na niedużą patelnię (około 20 
cm średnicy) włożyć masło lub wlać 
oliwę oraz starty czosnek, chwilę 
podsmażyć.

Pomidory włożyć na patelnię, 
doprawić solą, pieprzem i 
przyprawami. Wymieszać i 
intensywnie smażyć na większym 
ogniu przez około 4 minuty, już bez 
mieszania (wówczas pomidory 
odparują i zachowają swoją 
strukturę, jeśli będziemy mieszać 
zrobi się przecier).

Do podsmażonych pomidorów 
wbić jajka, doprawić solą. Przykryć 
i gotować przez około 3 minuty lub 
do czasu aż białka jajek będą 
ścięte. Podawać ze świeżą bazylią i 
bagietką.

Składniki na 1 - 2 porcje
• 2 pomidory
• 1/2 łyżki masła lub 

oliwy
• 1/2 ząbka czosnku
• 2 jajka
Do podania: świeża 
bazylia, bagietka
przyprawy: sól i świeżo 
zmielony pieprz, szczypta 
oregano oraz opcjonalnie 
chili i kminu rzymskiego

Ergibt 1-2 Portionen
• 2 Tomaten
• 1/2 Esslöffel Butter

oder Olivenöl
• 1/2 Knoblauchzehe
• 2 Eier
Zum Servieren: frisches
Basilikum, Baguette
Gewürze: Salz und frisch
gemahlener Pfeffer, eine
Prise Oregano und
optional Chili und
Kreuzkümmel

Vorbereitung
Bereiten Sie die Tomaten vor: 

blanchieren, schälen, vierteln, 
Stiele schneiden, Fruchtfleisch in 
Würfel schneiden.

Legen Sie die Butter auf eine 
kleine Pfanne (ca. 20 cm 
Durchmesser) oder fügen Sie das 
Olivenöl und den geriebenen 
Knoblauch hinzu und braten Sie 
sie eine Weile.

Die Tomaten in die Pfanne 
geben, mit Salz, Pfeffer und 
Gewürzen würzen. Rühren und 
braten Sie intensiv bei höherer 
Hitze für ca. 4 Minuten ohne 
Rühren (dann verdampfen die 
Tomaten und behalten ihre 
Struktur, wenn Sie weiter rühren, 
erhalten Sie ein Püree).

Die Eier in die gebratenen 
Tomaten brechen und mit Salz 
abschmecken. Abdecken und ca. 
3 Minuten kochen lassen oder 
bis das Eiweiß weich ist. Mit 
frischem Basilikum und Baguette 
servieren.



Rezept für Waffeln

-2 Glas Mehl
-2 Eier

-ein Glas Milch
-8 Löffel Zucker

-ein Teelöffel Backpulver
-4 Löffel Öl
-Marmelade

-Schlagsahne

Przepis na gofry

Mehl, Eier, Milch, Zucker 
verrühren und schlagen. Danach 
das Backpulver und das Öl dazu 
geben. Noch mal schlagen und 
backen. Zum Schluss auf die 
gebackenen Waffeln ein wenig 
Marmelade und Schlagsahne 
auflegen.

Wymieszaj mąkę, jajka, mleko 
i cukier i ubij. Następnie dodaj 
proszek do pieczenia i olej. 
Ubij i ponownie upiecz. Na 
koniec na upieczone gofry 
nałóż odrobinę dżemu i bitą 
śmietanę. Miłej zabawy z 
przygotowaniem

-2 szklanki mąki 
-2 jajka
-szklanka mleka
–8 łyżek cukru
-łyżeczka proszku do pieczenia 
-4 łyżki oleju 
-dżem
-bita śmietana

Michalina Duńska 





Sposób przygotowania:

Przygotować ciasto. Wodę zagotować z margaryną. Garnek ściągnąć z pieca i mieszając energicznie (najlepiej łyżką drewnianą), dodać mąkę.

Garnek postawić z powrotem na piecu i gotować na małym ogniu, ciągle mieszając, ok. 2- 3 minut. (Ciasto ma być jednolite i ładnie odchodzić od

garnka). Ciasto pozostawić na chwilę do ostygnięcia. (Najłatwiej przełożyć do miski lub innego garnka, wtedy szybciej ostygnie, ale nie musi

całkowicie). Do lekko ciepłego lub zimnego ciasta, miksując mikserem, dodać po jednym jajku, szczyptę soli i proszek do pieczenia. Ciasto

podzielić na 2 części.Formę prostokątną o wymiarach ok. 35x 24cm wysmarować margaryną i posypać mąką. Połowę ciasta rozprowadzić łyżką

w formie. Piec w nagrzanym piekarniku, na złoty kolor, ok. 30 minut w temperaturze 180°C. W ten sam sposób upiec drugą połowę ciasta.

Przygotować masę budyniową. 2 szklanki mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko wymieszać dokładnie z żółtkami, cukrem waniliowym i

mąkami. Dodać do gotującego się mleka, szybko mieszając, aby nie powstały grudki. Chwilkę gotować, ok. 1 minuty. (Budyń będzie gęsty).

Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie masło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej miksując, dodawać stopniowo chłodny budyń. Masę 

rozsmarować na jednym blacie ciasta. Przykryć drugim blatem. Ciasto wstawić do lodówki, na co najmniej 3 godziny. Gotowe posypać cukrem 

pudrem. 

Eine Methode zur Herstellung: Bereiten Sie den Teig vor. Wasser mit Margarine kochen. Nehmen Sie den Topf aus dem Ofen und 

fügen Sie unter kräftigem Rühren (vorzugsweise mit einem Holzlöffel) das Mehl hinzu. Stellen Sie den Topf wieder auf den Herd

und kochen Sie ihn bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren etwa 2-3 Minuten lang. (Der Teig sollte gleichmäßig sein und gut 

aus dem Topf kommen). Lassen Sie den Teig eine Weile abkühlen. (Es ist am einfachsten, es in eine Schüssel oder einen Topf zu 

geben, dann kühlt es schneller ab, muss aber nicht vollständig sein). Fügen Sie dem leicht warmen oder kalten Teig ein Ei, eine 

Prise Salz und Backpulver hinzu und mischen Sie es mit einem Mixer. Den Teig in 2 Teile teilen. Rechteckige Form mit 

Abmessungen von ca. 35 x 24 cm, mit Margarine bestreichen und mit Mehl bestreuen. Die Hälfte des Teigs mit einem Löffel in der 

Pfanne verteilen. Im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten bei 180 ° C goldbraun backen. Die andere Teighälfte auf die gleiche Weise 

backen. Bereiten Sie die Puddingmasse vor. 2 Tassen Milch und Zucker zum Kochen bringen. Die restliche Milch gründlich mit 

Eigelb, Vanillezucker und Mehl mischen. Zur kochenden Milch geben und schnell umrühren, damit sich keine Klumpen bilden. Für 

einen Moment ca. 1 Minute kochen lassen. (Der Pudding wird dick sein.) Abkühlen lassen. Mischen Sie die weiche Butter mit einem 

Mixer, bis sie locker ist. Fügen Sie während des Mischens nach und nach den kühlen Pudding hinzu. Verteilen Sie die Masse auf

einer Oberseite des Kuchens. Mit einem zweiten Deckel abdecken. Legen Sie den Kuchen mindestens 3 Stunden lang in den 

Kühlschrank. Bereit, mit Puderzucker zu bestreuen.

Autor: Martyna Ksiuk 2tżh

,,Karpatka’’

Składniki:

Ciasto parzone:

1 szklanka wody

150g masła (lub margaryny)

1 szklanka mąki pszennej

5 jajek

szczypta soli

szczypta proszku do pieczenia (tak na koniec noża)

Masa:

3 szklanki mleka

300g masła (Ilość masła możecie zmniejszyć, jeśli 

nie lubicie bardzo

maślanej masy)

¾ szklanki cukru

2 łyżeczki cukru waniliowego                   

4 kopiate łyżki mąki pszennej (80g)

4 kopiate łyżki mąki ziemniaczanej (80g)      

2 żółtka

Zutaten:

Gedämpfter Kuchen:                         

1 Tasse Wasser

150 g Butter (oder Margarine)                                                              

1 Tasse Weizenmehl

5 Eier

Prise Salz

Prise Backpulver (für die Messerspitze)           

Masse:

3 Gläser Milch

300 g Butter (Sie können die Buttermenge

reduzieren, wenn Sie keine

sehr

butterartige Masse mögen)

¾ Tasse Zucker

2 Teelöffel Vanillezucker

4 gehäufte Esslöffel Weizenmehl (80g)

4 gehäufte Esslöffell Kartoffelmehl (80g) 

2 Eigelb



RYŻ Z KURCZAKIEM I WARZYWAMI

Składniki: Zutaten:

• Pierś z kurczaka 2 sztuki Hühnerbrust 2 
Stück

• Ryż 2 torebki 2 Beutel Reis

• Warzywa mrożone 1 opakowanie Gefrorenes Gemüse 1 Packung

• Oliwa Öl

• Imbir starty geriebener Ingwer

• Sos słodko-pikantny Süße und würzige Sauce

Marynata: Marinade:

• Sos sojowy ciemny 2 łyżki Dunkle Sojasauce 2 EL

• Oliwa 1 łyżka Öl 1 EL

• Mąka 3 łyżki 3 EL Mehl

• Papryka słodka mielona Süßer gemahlener Pfeffer

• Papryka ostra mielona Paprika gemahlen

• Sól Salz

• Pieprz czarny mielony Gemahlener schwarzer Pfeffer

Sposób przygotowania:

• Kurczaka pokroić w paski, doprawić solą i pieprzem.. Zamarynować w marynacie z 1-2 łyżek oliwy, 2 łyżek sosu 
sojowego, 3 łyżek mąki oraz papryki słodkiej i ostrej. Dokładnie wymieszać i odstawić do lodówki na około 10 minut.

• Wyjąć kurczaka z lodówki i wrzucić na patelnię na rozgrzaną oliwę. Smażyć aż mięso się zetnie, następnie przerzucić 
do miski i odstawić na bok. Wstawić wodę na ryż.

• Na wrzącą osoloną wodę wrzucić ryż. Dolać oliwy na patelnię, rozgrzać i dodać warzywa. Podsmażyć, dodać imbir i 
wcześniej usmażonego kurczaka, wymieszać. Smażyć jakieś 5-10 minut.

• Wyjąć i odcedzić ryż. Przesypać na talerze, dodać kurczaka z warzywami, polać słodko-pikantnym sosem chilli.

Vorbereitungsmethode:

• Das Huhn in Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen. In der Marinade mit 1-2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel 
Sojasauce, 3 Esslöffel Mehl, Paprika und Paprika marinieren. Gründlich mischen und ca. 10 Minuten im Kühlschrank 
ruhen lassen.

• Nehmen Sie das Huhn aus dem Kühlschrank und legen Sie es in die Pfanne auf das heiße Öl. Braten Sie, bis das 
Fleisch zart ist, geben Sie es in eine Schüssel und legen Sie es beiseite. Gib das Wasser auf den Reis.

• Den Reis auf kochendes Salzwasser legen. Gießen Sie Olivenöl in die Pfanne, erhitzen Sie es und fügen Sie Gemüse 
hinzu. Braten Sie, fügen Sie Ingwer und zuvor gebratenes Huhn hinzu, mischen Sie. 5-10 Minuten braten.

• Reis entfernen und abtropfen lassen. Auf Teller streuen, Hühnchen mit Gemüse hinzufügen, süße und würzige 
Chilisauce einschenken.

Wiktoria Gawińska 2tżh



NUDELN MIT 
BROKKOLI

▪ Nudeln (250 Gramm)

▪ Brokkoli (500 Gramm)

▪ Käse (250 Gramm)

▪ Sahne (2 Becher)

▪ eine Zwiebel

▪ Knoublauch (drei Zehen)

▪ Salz, Preffer

▪ Butter (zwei Essloffel)

Du brauchst Nudeln, Brokkoli, Sahne, Käse und 

eine Zwiebel. Dann kochst du Nudeln und die 

Brokkoli. Dannach machst du die Soße. Du 

bratest den Knoblauch und die Zwiebel in 

Butter, dazu gabst du Sahne, Salz und Preffer. 

Du schneidest den Käse. Später mischst du 

alles: Nudeln, Brokkoli und Soße und backst 

das mit Käse. 30 Minuten und allles ist fertig.

• Makaron (250 

gramów)

• Brokuły (500 gramów)

• Ser (250 gramów)

• Krem (2 filiżanki)

• Cebula

• Czosnek (trzy główki)

• Sól, papryka

• Masło (dwie łyżki)

Weź makaron, brokuły, śmietankę, ser i 

cebule. Następnie ugotuj makaron i 

brokuły. Po tym zrób sos. Przypiecz 

czosnek i cebulę na maślę, dodaj 

śmietanę , sól i pieprz. Pokrój ser. Później 

wymieszaj wszystko: makaron, brokuły, 

sos i zapiecz serem. 30 minut i wszystko 

gotowe

MAKARON 

Z BROKUŁAMI

Natalia Kowalska 2tżh



• Time 20 Minuten Portionen Schwierigkeitsgrad leicht Kosten von 10 bis 10 zł
Zutaten:
2 Tassen Mehl
2 Tassen Milch
2 Eier
1 Teelöffel Backpulver
5 EL Öl
Prise Salz
Puderzucker zum Bestreuen

Methode der Ausführung:
Lecker und gut Waffeln aus dem Waffeleisen. Blend das Eigelb sollte aus der Milch, Mehl, Backpulver, Öl und Salz auf einer einheitlichen Basis getrennt werden.
Anschließend Whip zu steif und Protein-Mix mit dem vorbereiteten Teig.
Waffeln backen in einem heißen gefettete Waffeleisen, und die gewünschte Farbe (rot: ca. 6 Minuten) und sind mit Puderzucker oder Konfitüren serviert.

• Na polski :

• Czas 20 minut Porcji 10 Trudność łatwe Koszt: do 10 zł Składniki: 2 szklanki mąki
2 szklanki mleka
2 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 łyżek oleju
szczypta soli
Cukier puder do posypania
Sposób wykonania: Pyszne i sprawdzone gofry z gofrownicy. Oddzielone żółtka należy zmiksować z mlekiem, mąką, proszkiem do pieczenia, olejem oraz solą na jednolitą masę.
Kolejno ubijamy na sztywno białka i mieszamy z wcześniej przygotowanym ciastem.
Gofry pieczemy w rozgrzanej i natłuszczonej gofrownicy do osiągnięcia pożądanego koloru (na rumiano: około 6 minut) i podajemy z cukrem pudrem lub konfiturami owocowymi.

• Julia Narewska 2tżh

Waffeln

Gofry



Pfannkuchen/Eierkuchen – naleśniki

ZUTATEN - SKŁADNIKI

375 ml Milch - 375 ml mleka
125 ml Mineralwasser - 125 ml wody mineralnej

3 Eier - 3 jajka
250 g Mehl - 250 g mąki
Prise Salz - szczypta soli

Butter oder Speiseöl zum Backen - masło lub olej do                      

smażenia

Zubereitung – przygotowanie

Eier und Salz mit einem Schneebesen verrühren. 
Mehl, Wasser und Milch hinzugeben und 
nochmals zu einem glatten Teig verschlagen. Den 
Teig ca. 20-30 Minuten ruhen lassen. Etwas Öl 
oder Butter in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen. Mit einem großen Schöpflöffel eine 
dünne Teiglage in die Pfanne geben und mit einer 
drehenden Bewegung gleichmäßig auf dem 
Boden der Pfanne verteilen. Warten bis die 
Ränder goldgelb sind und der Pfannkuchen fest 
geworden ist. Mit einem Pfannwender vorsichtig 
wenden und die zweite Seite goldgelb backen.
-
Jajka z solą ubić trzepaczką. Dodać mąkę, wodę i 
mleko i ubić aż ciasto będzie gładkie. Odstawić 
ciasto na 20-30 minut. Rozgrzać trochę oleju lub 
masła na teflonowej patelni. Chochelką nałożyć 
cienką warstwę ciasta na patelnie i okrężnym 
ruchem rozprowadzić na spodzie patelni. 
Odczekać aż brzegi będą złotożółte a naleśnik 
zwarty. Łopatką ostrożnie przewrócić i smażyć 
drugą stronę na złotożółty.D. Otręba 2tżh
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