
Gotowanie na 

ekranie po 

Niemiecku i Polsku 

z klasą IV TRH 

grupa I 



Rezept für Schweinekotelett\Przepis na 

kotlet schabowy 

600 g Mittellende      600 g schabu środkowego 

500 ml Milch       500 ml mleka 

2 Knoblauchzehen      2 ząbki czosnku 

1 Zwiebel        1 cebula 

3 Lorbeerblätter      3 liście laurowe 

3 britische Bohnen      3 ziarna brytyjskiego 

1,5 Teelöffel Salz      1,5 łyżeczki soli 

0,5 Teelöffel schwarzer Pfeffer    0,5 łyżeczki pieprzu czarnego 

1 Tasse Weizenmehl      1 szklanka mąki pszennej 

1 Tasse Semmelbrösel     1 szklanka bułki tartej 

Pflanzenöl oder Schmalz zum Braten   olej roślinny lub smalec do smażenia 



 Schritt 1: 

 Teilen Sie das Fleisch in vier gleiche Hütten. Blot mit einer Fleischspülung durch die Klammerfolie. Die Dicke hängt von den 
individuellen Vorlieben ab, ich schneide die Schnitzel persönlich nicht zu dünn, ich mag sie, wenn sie etwa 0,5 cm sind. 

 Schritt 2: 

 Das vorbereitete Fleisch in eine Schüssel mit Milch geben, den geschälten, zerkleinerten Knoblauch, geschnittene Zwiebeln, 
das Lorbeerblatt, den Puff, Salz und Pfeffer geben. 

 Das perfekte Schweinekotelett 

 Schritt 3: 

 3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen, vorzugsweise über Nacht. Nach dieser Zeit die Schnitzel mit einem Papiertuch 
trocknen. 

 Das perfekte Schweinekotelett 

 Schritt 4: 

 Dann klassisch bestreichen: Mehl, Ei und Semmelbrösel. 

 Perfektes Schweinekotelett 

 Schritt 5: 

 In Öl oder Schmalz bei mittlerer Hitze jeweils 3-4 Minuten braten. Vor dem Servieren überschüssiges Fett auf einem Papiertuch 
abtropfen. Servieren Sie mit Ihren Lieblingsbeilagen, für mich Kartoffeln mit Dill und Gurkensalat. 



 Krok 1: 

 Mięso podziel na cztery równe kotlety. Rozklep tłuczkiem do mięsa przez folię spożywczą. Grubość zależy o indywidualnych 
preferencji, osobiście nie rozbijam kotletów zbyt cienko, lubię gdy mają około 0,5 cm. 

 Krok 2: 

 Tak przygotowane mięso przełóż do miski z mlekiem, dodaj obrany rozgnieciony czosnek, cebule pokrojoną w plastry, liść 
laurowy, ziele angielskie oraz sól i pieprz. 

 Perfekcyjny kotlet schabowy 

 Krok 3: 

 Odstaw do lodówki na 3-4 godziny, najlepiej na całą noc. Po tym czasie kotlety osusz ręcznikiem papierowym. 

 Perfekcyjny kotlet schabowy 

 Krok 4: 

 Następnie panieruj klasycznie: mąka, rozmącone jajo i bułka tarta. 

 Perfekcyjny kotlet schabowy 

 Krok 5: 

 Smaż na oleju lub smalcu na średnim ogniu po 3-4 minuty z każdej. Przed podaniem osącz z nadmiaru tłuszczu na ręczniku 
papierowym. Podawaj z ulubionymi dodatkami, u mnie ziemniaki z koperkiem i mizerią. 

 Arek Chmielewski 





Shakshouka Vorbereitung: 15 

Minuten 
 Zutaten:  

 -Drei Tomaten  

 -Drei Eier 

  -Eine Knoblauchzehe 

  -Ein Esslöffel Paprika  

 -Ein Teelöffel geräucherter Paprika 

  -Ein Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel 

  -Ein Esslöffel gehackte Petersilie 

  -Ein Esslöffel Olivenöl  

 -Salz und Pfeffer nach Geschmack 

 Zubereitung des Gerichts: Den fein gehackten Knoblauch in Olivenöl leicht anbraten. Fügen Sie gewürfelte 

Tomaten (1-1,5 cm auf einer Seite) dem Knoblauch hinzu. Die Tomaten sollten 5-7 Minuten gedünstet werden, bis 

sie weich sind und die Würfel nicht mehr "normal" sind. Wenn die Tomaten wenig Saft enthielten, gießen Sie etwas 

Wasser darüber, um etwas Sauce in der Pfanne zu halten. Dies ist der Moment, um Gewürze hinzuzufügen - 

Paprika und Kreuzkümmel. Erstellen Sie eine Vertiefung in der Pfanne, indem Sie die Tomaten ein wenig bewegen 

und dann 1 Ei hineinlegen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In diesem Stadium können Sie den Deckel verwenden, 

wodurch die Garzeit auf ca. 4-5 Minuten verkürzt wird. Nachdem die Eier geschnitten sind, bestreuen Sie das 

Gericht mit gehackter Petersilie und servieren Sie es am besten in der Pfanne, auf der es zubereitet wurde. Guten 

Appetit!  

 



SZAKSZUKA PRZYGOTOWANIE: 15 

minut 
 SKŁADNIKI:  

– 3 pomidory  

 – 3 jajka 

  – 1 ząbek czosnku  

 – 1 łyżka ostrej papryki 

  – 1 łyżeczka wędzonej papryki 

  – 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego 

  – 1 łyżka posiekanej natki pietruszki 

  – 1 łyżka oliwy 

  – sól i pieprz do smaku  

PRZYGOTOWANIE: Na oliwie lekko podsmaż posiekany drobno czosnek. Do czosnku dorzuć pokrojone w kostkę (o 

boku ok 1-1,5 cm) pomidory. Pomidory powinny się poddusić 5-7 minut aż staną się miękkie i kostka przestanie być 

tak „regularna”. Jeśli pomidory miały w sobie mało soku podlej całość odrobiną wodą, aby na patelni było nieco 

sosu. To moment na dodanie przypraw – papryki i kuminu. Twórz na patelni po jednym wgłębieniu, przesuwając 

nieco pomidory, a następie wbijaj w nie po 1 jajku. Całość dopraw solą i pieprzem. Na tym etapie możesz użyć 

pokrywki, co skróci czas przygotowania potrawy do ok 4-5 minut. Po ścięciu się jajek potrawę posyp posiekaną 

natką pietruszki i podawaj najlepiej na patelni na której była przygotowywana. Smacznego! 



Magda Kapusta 



 Zutaten (składniki)  

 125 Gramm Honig (125 g miodu) 

  175 Gramm Zucker (175 g cukru) 

  75 Gramm Butter (75 g masła) 

  50 Milliliter Milch (50 ml mleka)  

 1 Päckchen Pfefferkuchengewürz (1 opakowanie przyprawy do piernika)  

 1 Teelöffel Zimt (1 łyżka stołowa cynamonu)  

 1 Teelöffel Kakaopulver (1 łyżka stołowa kakao) 

  400 Gramm Mehl (400 g mąki) 

  2 Eier (2 jajka) 

  Zwei Teelöffel Backpulver (2 łyżeczki proszku do pieczenia) 

  Mehl zum Bestreuen der Arbeitsfläche (mąka do posypania powierzchni roboczej) Zuckerguss (lukier do 
dekoracji)  

 



 Zubereitung (Przygotowanie) Honig, Zucker, Butter und Milch in einem kleinen Topf erhitzen und 
ständig rühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. (Miód, cukier, masło i mleko rozgrzać w 
małym garnku i ciągle mieszać, aż powstanie gładka masa) Pfeffergewürz, Zimt und Kakaopulver 
mit in die Mischung geben und verrühren. (Do mieszaniny dodać przyprawę do piernika, 
cynamon i kakao i zamieszać) Die Masse abkühlen lassen. (Masę ostudzić) Dann die Eier und 
Backpulver zugeben und verrühren. (Następnie dodać jajka i proszę do pieczenia i zamieszać) 
Das Mehl zuerst mit der Masse vermischen und dann kneten. (Mąkę najpierw wymieszać z masą, 
a potem zagnieść) Wenn der Teig zu flüssig ist, etwas mehr Mehl zugeben. (Jeśli ciasto jest zbyt 
luźne, dodać trochę więcej mąki) Wenn der Teig fertig ist, eine halbe Stunde ruhen lassen. (Kiedy 
ciasto jest gotowe, odstawić je na pół godziny, aby wypoczęło) Danach die Arbeitsfläche mit 
Mehl bestreuen. (Następnie wysypać powierzchnię roboczą mąką) Den Teig dünn ausrollen und 
Figuren ausstechen. (Ciasto cienko rozwałkować i wycinać z niego figurki) Die Backbleche mit 
Backpapier auslegen. (Blachy do pieczenia wyłożyć papierem) Im vorgeheizten Backofen bei 
200 Grad, Umluft 170 Grad, 7 bis 8 Minuten backen. (Piec od 7 do 8 minut w pierkarniku 
nagrzanym wcześniej do 200 stopni, a w pierkarniku z termoobiegiem w temperaturze 170 stopni) 
Die gebackenen Pfefferkuchen aus dem Ofen rausnehmen und auskühlen lassen. (Upieczone 
pierniki wyjąć z pieca i ostudzić) Mit dem Zuckerguss dekorieren. (Udekorować lukrem) Guten 
Appetit! (Smacznego!)  

 Oliwia Guzowska kl.4TRH 



 Zutaten: Nudel, Käse, Tomaten,Spinat, Karotten,Mehl, Butter, Milch,Eier, Salz, Pfeffer, 
Muskatnuss. Składniki: Składniki: Makaron, ser, pomidory, szpinak, marchew, mąka, 
masło, mleko, jajka, sól, pieprz, gałka muszkatołowa 

  Zuerst Tomaten und Karotten schälen und in Scheiben schneiden .- Najpierw 
pomidory i marchewkę obrać ze skórki i pokroić w plasterki. Spinat kurz kochen und 
mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. - Szpinak gotować krótko i przyprawiając 
gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Dann die Nudeln kochen und in eine Form 
legen. - Następnie ugotować makaron i położyc do formy. Darauf Tomaten, Karotten 
und Spinat verteilen. - Na to ułożyć pomidory, marchew i szpinak. Die Sauce 
zubereiten.- Przygotowywać sos. Zu disem Zweck Butter, Mehl und Milch kochen, 
danach Eier dazu geben und nach dem Geschmack salzen und pfeffern. - Do 
zrobienia przeznaczamy masło, mąkę i mleko , dodajemy jajko , a nastepnie do 
smaku solimy i pieprzymy. Die abgekühlte Sauce über den Auflauf gießen und 
anschließend den Käse reiben und auf alles streuen. - W końcu schłodzonym sosem 
zalać zapiekankę i następnie zetrzeć ser i posypać na wszystko. Zum Schluss in den 
Backofen für circa 40 Minuten geben und überbacken. Guten Appetit! - Na koniec 
włożyć do piekarnika na około 40 minut i zapiekać. Smacznego!  

 Alicja Wilczyńska klasa 4TRH 



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. 
Jajka z solą ubić trzepaczką. Dodać mąkę, wodę i mleko i ubić aż ciasto będzie gładkie. Odstawić ciasto 
na 20-30 minut. 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. 
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. 

 Andrzej Kmiecik 



 Broccolicremesuppe mit Croutons Bedenken für 3-4 Personen: 1,2 kg Brokkoli, 1 mittelgroße 
Zwiebel, 500 ml Gemüsebrühe, 250 ml Sahne, 70 g Creme fraiche, 3 Scheiben Weißbrot, 3 El 
Butter, etwas Mehl, Salz und Pfeffer So geht's: Das Weißbrot entrinden und in Würfel schneiden. 
Zusammen mit der gewürfelten Zwiebel, der Butter und dem Mehl in einer Pfanne geben. Braten. 
Die verlorenen Teile vom Brokkoli ausschneiden und dann den Brokkoli mit lauwarmem Wasser 
unterscheiden und in Röschen teilen. Jetzt die Brühe mit der Sahne in einem Topf geben und zum 
Kochen bringen. Vor dem Siedepunkt die Broccoliröschen Funktionen und ca. 15. Minuten garen. 
Wenn der Brokkoli weich ist, ist alles im Topf mit einem Schneidestab pürieren. Die Creme fraiche 
mit den Zwiebeln und den Croutons unterheben, das ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und auf vorgewärmten Tellernfolgen 

  Krem brokułowy z grzankami Obiad dla 3-4 osób: 1,2 kg brokułów, 1 średnia cebula, 500 ml 
bulionu warzywnego, 250 ml śmietany, 70 g , 3 kromki białego chleba, 3 łyżki masła, trochę mąki, 
soli i pieprzu Tak to się robi: Weźbiały chleb i pokrój w kostkę. Przełożyć na patelnię z pokrojoną w 
kostkę cebulą, masłem i mąką. Pieczone mięso. Wytnij utracone części brokułów, a następnie 
oddziel brokuły letnią wodą i podziel na różyczki. Teraz przełożyć bulion ze śmietaną do rondla i 
zagotować. Przed osiągnięciem wrzenia brokuły różyczki i gotować około 15 minut. Gdy brokuły 
będą miękkie, przetrzyj wszystko w garnku na puree za pomocą patyczka. Dodać creme fraiche 
z cebulą i grzankami, doprawić do smaku solą i pieprzem i ułożyć na podgrzanych talerzach. 
Patrycja Wilczyńska 4TRH 



 Zapiekanka makaronowa z kurczakiem, warzywami i serem  

 Składniki:  

 150 g makaronu, np. kokardki   

 2 łyżki oliwy extra vergine   

 400 g filetu z kurczaka   

 1 cebula   

 3 ząbki czosnku   

 300 g cukinii (1 średnia)   

 1 czerwona papryka   

 400 g pomidorów krojonych z puszki (lub świeżych bez pestek i skórek, pokrojonych w kosteczkę)   

 150 g mozzarelli   

 przyprawy: 1 łyżeczka oregano, 2 łyżeczki przyprawy curry, 1 łyżeczka papryki, 1/3 łyżeczki ostrej papryki, 1/2 
łyżeczki kurkumy   

 Przygotowanie   

 Makaron wrzucić na wrzątek i gotować chwilę krócej niż al dente. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. W małej 
salaterce wymieszać wszystkie przyprawy.   

 Kurczaka pokroić w kosteczkę, doprawić solą, pieprzem oraz połową przypraw. Na patelni rozgrzać łyżkę oliwy, 
włożyć kurczaka i krótko podsmażyć mieszając, po czym przełożyć na oddzielny talerz.   

 Na patelnię wlać łyżkę oliwy i zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę, pod koniec dodać pokrojony na cienkie 
plasterki czosnek.   

 Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i mieszając smażyć przez ok. 3 minuty. Dodać pokrojoną w kostkę paprykę 
oraz resztę przypraw. Wymieszać i smażyć przez kolejne 3 minuty.   

 Dodać pomidory, w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem, wymieszać i zagotować. Dodać ugotowany 
makaron i podsmażonego kurczaka, wymieszać i wyłożyć do naczynia żaroodpornego.   

 Przykryć pokrywą lub folią aluminiową i wstawić do piekarnika na 20 minut. Posypać tartą mozzarellą i zapiekać 
jeszcze przez ok. 5 minut bez przykrycia.   

 



 Nudelauflauf mit Huhn, Gemüse und Käse  

 Zutaten:  

 150 g Nudeln, z. B.   

 2 EL natives Olivenöl extra   

 400 g Hähnchenfilet    

 1 Zwiebel   

 3 Knoblauchzehen   

 300 g Zucchini (1 mittelgroß)   

 1 rote Paprika   

 400 g Tomaten aus der Dose (oder gewürfelte frische Tomaten, ohne Kerne und Schale)   

 150 g Mozzarella   

 Gewürze: 1 TL Oregano, 2 TL Currypulver, 1 TL Paprika, 1/3 TL scharfer Pfeffer, 1/2 TL Kurkuma  

 Vorbereitung:  

 Geben Sie die Nudeln in kochendes Wasser und kochen Sie sie einen Moment weniger als al dente. Ofen auf 180 Grad vorheizen. 
In einer kleinen Salatschüssel alle Gewürze mischen.  

 Das Hähnchen würfeln, 
mit Salz, Pfeffer und der Hälfte der Gewürze würzen. Erhitzen Sie einen Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne, geben Sie das Hähnchen hi
nein und braten Sie es kurz unter Rühren an, dann geben Sie es auf einen separaten Teller.  

 Geben Sie einen Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie die gewürfelte Zwiebel an, zum Schluss fügen Sie den dünn gesch
nittenen Knoblauch hinzu.  

  Gewürfelte Zucchini zugeben und unter Rühren ca. 5 Minuten braten. 
3 Minuten. Fügen Sie die gewürfelten Paprikaschoten und die restlichen Gewürze hinzu. Umrühren und weitere 3 Minuten braten.  

 Tomaten zugeben, ggf. 
mit Salz und Pfeffer würzen, umrühren und aufkochen lassen. Fügen Sie die gekochten Nudeln und das gebratene Hähnchen hinz
u, mischen Sie sie und geben Sie sie in eine Auflaufform.  

 Mit einem Deckel oder Alufolie abdecken und für 20 Minuten in den Ofen geben. 
Mit geriebenem Mozzarella bestreuen und nochmals ca. 1 Stunde backen. 5 Minuten aufgedeck  

 



Martyna Cichorek 



 Zutaten für 8 Personen 

 Mehl 500g 

Hefe 1 Würfel 

lauwarme Milch 125ml 

Zucker 80g 

Eier 2 

Vanillezucker 1 TL 

Salz 1 Prise 

Butter, weich 100g 

Pflaumenmus etwas 

Gefrierbeutel 2 

Glas 1 

Eigelb 1 

Zucker etwas 

Küchenpapier etwas 

Öl etwas 



 1.Die Hefe mit etwas Zucker in der lauwarmen Milch auflösen. Das Mehl in eine große 
Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde geben. Die Eier, den Zucker, das Salz, den 
Vanillezucker und die Butter (in Flöckchen) an den Rand geben. Die Milch-Hefe-
Mischung in die Mulde geben. Alles sehr gut mit der Hand zu einem glatten Teig 
verkneten, bis der sich von den Händen löst. 

 2.Zugedeckt an einem warmen Ort mindestens eine halbe Stunde gehen lassen, bis 
sich das Volumen verdoppelt hat. Dann die Gefrierbeutel an zwei Seiten 
aufschneiden. Ein Stückchen vom Hefeteig abnehmen und zwischen den zwei 
Gefrierbeuteln ausrollen. 

 3.Ein Eigelb verquirlen. Mit einem Glas Kreise ausstechen, dabei das Glas immer 
wieder in Mehl tauchen. Die Hälfte der Kreise mit Eigelb einstreichen und darauf 
einen Klecks Pflaumenmus geben. Nun einen anderen Kreis darauflegen und an den 
Seiten gut andrücken. Auf einer bemehlten Fläche nochmals eine halbe Stunde 
gehen lassen. 

 4.In einem Topf das Öl erhitzen, mit einem Probeteigstück testen, wann es heiß genug 
ist. Wenn das Öl heiß genug ist, den Herd herunterdrehen, damit es nicht zu heiß wird. 
Nun die Pfannkuchen hineingeben und von jeder Seite ca. 2 Minuten ausbacken. 

 5.Auf Küchenpapier entfetten und dann in Zucker wälzen. 

 



 Tłumaczenie 

 Składniki dla 8 osób 

 Mąka 500g 

Drożdze 1 kostka 

Letnie mleko 125ml 

Cukier 80g 

Jajka 2 

Cukier waniliowy 1 łyżeczka 

Sól 1 szczypta 

Masło, miekkie 100g 

Powidła śliwkowe troszkę 

Woreczek do mrożenia żywności 2 

Szklanka 1 

Żółtko 1 

Cukier troszkę 

Papier do pieczenia troszkę 

Olej troszkę 



 1.Rozpuść drożdże z odrobiną cukru w letnim mleku. Umieść mąkę w dużej misce, zrób dziurę 
(dołek) na środku. Dodać jajka, cukier, sól, cukier waniliowy i masło (w płatkach) na boki. Do 
dziury wlać mieszankę mleczno-drożdżową. Wszystko bardzo dobrze zagnieść ręką na gładkie 
ciasto, aż będzie odchodzić od rąk.  

  2. Przykryć i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na co najmniej pół godziny, aż 
podwoi objętość. Następnie rozetnij torebki z zamrażalnika z dwóch stron. Weź kawałek ciasta 
drożdżowego i rozwałkuj je pomiędzy dwiema torebkami do zamrażarki.  

 3. Ubić jedno żółtko. Za pomocą szklanki wycinaj kółka, zanurzając szklankę wielokrotnie w mące. 
Połowę kółek posmaruj żółtkiem i nałóż na nie płatek powideł śliwkowych. Teraz umieść na 
wierzchu kolejne koło i dobrze dociśnij po bokach. Pozostawić do wyrośnięcia na posypanej 
mąką powierzchni przez kolejne pół godziny. 

 4. W rondelku podgrzej olej, sprawdź za pomocą kawałka ciasta, czy jest wystarczająco gorący. 
Kiedy olej będzie wystarczająco gorący, zmniejsz ogień, aby nie był zbyt gorący. Teraz włóż 
placki i smaż z każdej strony po ok. Piecz przez 2 minuty.  

 5. Odtłuść na papierowych ręcznikach, a następnie obtocz w cukrze. 

 Asia Tęgowska IV TRH 



 Krokiety Skladniki: 500 g ugotowanych ziemniaków (purée) szczypta 

soli i pieprzu 1 jajko opcjonalnie: 1 łyżka posiekanej natki lub listków 

mięty do smażenia: masło klarowane lub olej roślinny panierka: 1 
jajko, bułka tarta  

 

 Przygotowanie Ziemniaki rozgnieść praską, odparować i przestudzić. 

Dodać sól, pieprz, jajko oraz opcjonalnie posiekaną natkę lub miętę 

i dokładnie połączyć składniki. Formować podłużne krokiety, 

obtoczyć w roztrzepanym jajku a następnie w bułce tartej. 

Obsmażyć na złoty kolor z każdej strony. 



 Krokiety Zutaten: 500 g gekochte Kartoffeln (Püree) Prise Salz und 

Pfeffer 1 Ei optional: 1 EL gehackte Petersilie oder Minzblätter Braten: 

Butterschmalz oder Pflanzenöl Panade: 1 Ei, Paniermehl 

 Zubereitung Die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken, 

dämpfen und abkühlen lassen. Fügen Sie Salz, Pfeffer, Ei und 

optional gehackte Petersilie oder Minze hinzu und vermengen Sie 

die Zutaten gründlich. Längliche Kroketten formen, in verquirltem Ei 

und dann in Semmelbröseln wenden. Braten, bis sie von allen Seiten 

goldbraun sind. 

 Gosia Bajerowska 



 Zutaten: 2 Äpfel 200 Milliliter Milch 1 Ei 150 g Weizenmehl 1 Löffel 
Vanillezucker 1 Teelöffel Zucker 1/2 Teelöffel Backpulver zum Braten: z. 
B. geklärte Butter, Kokosöl, anderes Pflanzenöl Vorbereitung: Das Mehl 
in eine Schüssel sieben, Vanillezucker, Zucker und Backpulver 
hinzufügen und mischen. Fügen Sie die Milch und das Ei hinzu und 
mischen Sie die Zutaten mit einem Schneebesen, bis eine glatte Paste 
ohne Klumpen entsteht. Schälen Sie die Äpfel, schneiden Sie sie in 
Viertel, entfernen Sie die Samennester, schneiden Sie die Viertel der 
Länge nach in zwei Hälften und dann in Querschnitte. In den Teig 
geben und mischen. Ich mag es, etwas Protein hinzuzufügen, mit einem 
EL Etwa einen Löffel Teig und 3 Scheiben Äpfel pro 1 Kuchen für heißes 
Fett in eine Pfanne geben und ca. 1,5 Minuten goldbraun braten. 
Umdrehen und das Braten wiederholen. Mit Puderzucker, 
Kirschmarmelade usw. servieren.  
 



 Składniki: 2 jabłka 200 ml mleka (niepełna 1 szklanka) 1 jajko 150 g (1 
szklanka) mąki pszennej 1 łyżka cukru wanilinowego 1 łyżeczka cukru 
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej do smażenia: np. masło klarowane, olej 
kokosowy, inny olej roślinne Przygotowanie: Mąkę przesiać do miski, 
dodać cukier wanilinowy, cukier oraz sodę oczyszczoną, wymieszać. 
Dodać mleko i jajko i wymieszać składniki rózgą na jednolitą masę bez 
grudek. Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, 
ćwiartki przekroić wzdłuż na pół a później jeszcze na poprzeczne 
plasterki. Włożyć do ciasta i wymieszać. Ja lubię dodać trochę białka z 
jedną łyżke. Wykładać po około łyżce ciasta i po 3 plasterki jabłek na 1 
placka na rozgrzany tłuszcz na patelni i smażyć przez około 1,5 minuty 
na złoty kolor. Przewrócić na drugą stronę i powtórzyć smażenie. 
Podawać z cukrem pudrem, dżemem wiśniowym itp. 

 Bartek Lisiak 



 Thunfischsalat- Sałatka z tuńczykiem:- składniki Kartoffeln, Oliven, Salat, 
Tomaten, Gurken, Zwiebel, Paprika,Kräuter (Thymian, Basilikum), Eier und 
eine Dose Thunfisch, Öl und Essig. Zuerst Kartoffeln und Eier kochen, erst 
dann schälen.Danach Tomaten, Gurken und Paprika waschen und mit 
Zwiebeln in kleine Stücke schneiden. - Po pierwsze, ziemniaki i jajka 
gotować, i wtedy obrać.Nastepnie pomidory, ogórki i paprykę z cebulą 
umyć i pokroić na małe kawałki.- Anschließend Kartoffelen und Eier in 
Scheiben schneiden. -.W końcu (potem) ziemniaki i jajka pokroić w 
plasterki. Alles auf einen großen Teller legen und die Thunfischdose 
öffnen. - Wszystko ułożyć na dużym talerzu i otworzyć puszkę tuńczyka. 
Den Fisch zu dem Gemüse zugeben. - Ryby dodać do warzyw. Öl und 
Essig verrühren und über den Salat gießen. - Sałatkę polać olejem i 
octem, wymieszać. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen und darüber 
die Kräuter streuen und alles abschmecken. - Wreszcie, doprawić solą i 
pieprzem , posypać ziołami i wszystko doprawić do smaku . Erst dann 
servieren. Guten Appetit! - Tak podawać. Smacznego! 

 Dominika Olszewska 



Knödel 

 

 Składniki: (Bestandteile) 

0,5kg Mehl – 0,5kg mąki 

1 Ei – 1 jajko  

1 Löffel Öl – łyżka oleju 

ca. 230 ml. warmes Wasser - około 230 ml ciepłej wody 

Salz ca. 1 flachen Teelöffel - sól około płaskiej łyżeczki 

Farsz: (Füllung) 

1kg Kartoffeln – 1kg ziemniaków 

0,5kg  Quark  - 0,5kg twarogu 

 2 mittlere Zwiebeln -  2 średnie cebule 

Salz, Pfeffer - Sól, pieprz 

 Przepis - Rezept 

Kartoffeln in Salzwasser kochen. Nach dem Kochen, die noch warmen Kartoffeln zerkleinern und mit dem Quark 

verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. 

 Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Po ugotowaniu jeszcze ciepłe ziemniaki dokładnie rozgnieść wraz z 

twarogiem, aż powstanie gładka masa. 

 

Die Zwiebeln hacken, und in der Pfanne kurz anschwitzen (bräunen), unter die Kartoffel/Quark Masse mischen 

und mit Salz und Pfeffer würzen. 

 Cebulę drobno pokroić i zarumienić na patelni. Wymieszać z twarogiem i ziemniakami. Przyprawić solą i pieprzem. 

 

Ciasto - Teig 

Aus dem Mehl, Ei, Öl, und dem Wasser einen glatten Teig kneten und dünn ausrollen. 

Mit einem großen Glas runde Formen ausstechen und die Füllung darauf legen. Die Ränder gut 

zusammendrücken (kleben) und die Pierogi im Salzwasser kochen, bis die se an der Oberfläche schwimmen. 
Danach noch ca. 2-3 Minuten kochen, und in einem Sieb abschrecken. 

 Z mąki, jajka, oleju i wody zagnieść gładkie ciasto i rozwałkować dość cienko na blacie opruszonym mąką. 

Szklanką wykrawać krążki, nakładać farsz, dokładnie sklejać i rzucać partiami do osolonej wody. Pierogi powinny 

wypłynąć na wierzch wody, po wypłynięciu gotować je jeszcze około 2,3 minuty. Wyłowić durszlakiem i przelać 

zimną wodą. 

 Kasia Niemaszyk 

 


