Uczniowie z naszej szkoły z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przygotowali okazyjne
przepisy:

Muffinki marchewkowe:
• 2 jaja
• 20 dag cukru(brązowy)
• 140 ml oleju słonecznikowego
• 25 dag starej marchwi
• 10 dag rodzynek
• 7,5 dag orzechów włoskich
• 12,5 dag mąki
• łyżeczki sody
• 1 łyżeczka cynamonu
• trochę gałki muszkatołowej
• szczypta soli
Ubić jajka z cukrem i olejem, dodać przesianą mąkę, sodę oczyszczoną i przyprawy. Na koniec dodać
marchew, rodzynki i posiekane orzechy. Wymieszać. Jako ciasto piec 1h i 15min w 150°, jako muffinki
20-30 min w temperaturze 200°.
Można dorobić krem – ubić:
• 25 dag serka śmietankowego
• 5 dag masła
• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
• otarta skórka z jednej pomarańczy
• 275 g cukru pudru
SMACZNEGO!
Przepis przesłała Wiktoria Rzeżuska z klasy 1b

Przepis na ciasto z serkami almette
Składniki :
3 szklanki mąki,
2 szklanki cukru,
3 jajka,
2 łyżeczki sody,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 puszka ananasów,
1 szklanka orzechów włoskich
Wykonanie: Białka ubić, dodaj cukier, żółtka cały czas ubijając i po kolei dodawać resztę składników.
Sok z ananasów wlewamy też i pokrojone w kostkę ananasy. Ciasto wylewamy na blachę i pieczemy
180-190 ° przez 50minut.

Polewa: 1 kostka masła lub margaryny,1 szklanka cukru pudru, 2 serki almette śmietankowe ,1 cukier
waniliowy. Mieszamy mikserem i po kolei dajemy te składniki. Krem wylewamy na gorące ciasto.
SMACZNEGO!
Przepis przesłała Marta Pawłowska z klasy 1b

Ciasto marchewkowe:
Składniki:
4 jajka
1,5 szklanki cukru
2,5 szklanki mąki
1,5 szklanki oleju rzepakowego
2,5 szklanki startej marchwi
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka imbiru
2 łyżeczki cynamonu
Składniki połączyć według zapisanej kolejności. Wylać ciasto na blachę wyłożoną papierem
pergaminowym. Piec w temperaturze ok. 170°C przez 45-55 min.
SMACZNEGO!
Przepis przesłała Malwina Wilińska z klasy 1b

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałybyśmy życzyć Wam samych radosnych dni, zdrowych,
spokojnych świąt i bogatego Gwiazdora!

Przygotowały: Alicja Brążkiewicz, Emilia Golik i Klaudia Szkopiak z klasy 1b

