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DRUGIE ŚNIADANIE

„A do pracy tylko kanapki i kanapki noszę…” – uwielbiamy kanapki, ale nie tylko one
muszą lądować w pudełku na śniadanie do pracy. Nasze lunchboxy są kolorowe,
zdrowe, sycące i udowadniają, że II śniadanie to nie wspinaczka na Mount Everest,
ich  przygotowanie nie musi zajmować długich godzin, a po całym procesie nie zostają
odciski. Żeby było jeszcze łatwiej, to podpowiadamy, że każdy z tych przepisów jest
bazą i punktem wyjścia. Do miejsca, gdzie poniesie nas wyobraźnia albo po prostu

zasoby lodówki i kuchennych szafek. To co, spróbujecie?



Liczba porcji: 2–4

Czas przygotowania: 1 godzina + 15 min czekania

Przygotowanie:
Do szerokiej miski nalewamy zimną wodę, ryż przesypujemy na sito lub durszlak
i  zanurzamy w misce. Mieszamy ryż ręką przez 15–20 sekund, po czym wylewamy
wodę. Proces powtarzamy 4–5 razy, aż woda będzie prawie przejrzysta. Przesypujemy

ryż do garnka i  dodajemy 1½ szklanki wody. Doprowadzamy do wrzenia pod
przykryciem na średnim ogniu, następnie zmniejszamy ogień i  gotujemy 15–20 min,
aż ryż wchłonie wodę. Jeśli zaczyna kipieć, zmniejszamy ogień. Następnie zdejmujemy

garnek z  ognia i  odstawiamy na ok. 10 minut, aby ryż odpoczął. W  tym czasie
przygotowujemy dodatki: bekon smażymy na patelni do pożądanego stopnia

wysmażenia, pomidora kroimy w plastry.

Składamy nasze onigirazu: na kawałku folii spożywczej układamy płat norii (błyszczącą
stroną do folii), tak aby jeden z  jego rogów był skierowany w naszą stronę. Na nori

nakładamy ryż, formując z  niego kwadrat (ok. 10 x 10  cm) i  lekko dociskając. Ryż możemy
opcjonalnie posypać szczyptą soli, smarujemy go warstwą majonezu, następnie
układamy na nim liść sałaty, plastry pomidora, boczek, kolejny liść sałaty i  kolejną

warstwę majonezu. Całość lekko dociskamy. Zawijamy onigirazu na kopertę, zaczynając
od górnego i  dolnego rogu, a  kończąc na rogach bocznych. Całość zawijamy ciasno folią

spożywczą, odwracamy na drugą stronę i  odstawiamy na ok. 10–15 min.
Po tym czasie onigirazu można przekroić na pół.

Czynność powtarzamy dla pozostałej ilości ryżu i  płatów nori.

Opcjonalnie można zrobić mniejszy prostokąt z  ryżu (ok. 6 x 6  cm) i  przykryć dodatki jego
dodatkową warstwą, aby po zwinięciu na górze i  na dole był widoczny ryż.

Wtedy będziemy potrzebować większej ilości płatów nori.

ONIGIRAZU BLT
PRZEPIS: MARIA ROMASZKAN

Składniki:
1 szklanka ryżu do sushi

2–4 płaty nori
kilka liści sałaty
1 pomidor

6–9 plastrów boczku
majonez do posmarowania ryżu

sól (opcjonalnie)



Ciekawostka:
Onigirazu stało się znane dzięki japońskiemu
komiksowi pt. Cooking papa. Jest to typowa
japońska przekąska z ryżu, nori i nadzienia
(onigiri) w nowej, ciekawszej odsłonie.

Onigirazu oznaczania po japońsku „onigiri,
które nie jest uformowane (w tradycyjny
trójkątny kształt)”. Onigirazu to świetna

przekąska na drugie śniadanie czy na piknik,
a  jej forma – nadzienie zawinięte w ryż i płat
nori – pozostawia dużą swobodę w doborze
składników nadzienia. Uważajmy tylko, aby
jego warstwa nie była zbyt gruba, bo inaczej
onigirazu się nie zawinie i  rozpadnie.



Liczba porcji:wg potrzeby

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Tortille podpiekamy według przepisu na opakowaniu. Układamy na nich sałatę,
plasterki schabu i sera oraz pomidorki przekrojone na pół. Polewamy dressingiem

przygotowanym przez zblendowanie jogurtu z ziołami, solą i pieprzem.
Tortille zwijamy i owijamy folią aluminiową.

TORTILLE Z PIECZONYM SCHABEM
I SEREM KORYCIŃSKIM

PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
tortille

mieszanka sałat
schab pieczony w winie (przepis na stronie 56 w numerze 17 Kotła)

ser koryciński z czarnuszką i kozieradką
pomidorki koktajlowe

5 łyżek gęstego jogurtu naturalnego
1 garść świeżych ziół

sól, pieprz





Liczba porcji: 30 sztuk (2 blachy)

Czas przygotowania: 10 minut + 20 minut pieczenia

Przygotowanie:
Czekoladę i orzechy siekamy, banana rozdrabniamy widelcem. Przekładamy do miski,
dodajemy amarantus, płatki owsiane, masło, cukier, mąkę, proszek do pieczenia,
cynamon i sól. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Można do tego użyć
miksera i mieszadeł w kształcie haków. Z masy formujemy kulki wielkości orzechów
włoskich, układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i spłaszczamy dłońmi.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 20 minut.

CIASTKA BANANOWE Z AMARANTUSEM
PRZEPIS: KATARZYNA SIERADZ

Składniki:
50 g gorzkiej czekolady

50 g orzechów włoskich, łuskanych
1 banan

125 g amarantusa
110 g płatków owsianych
75 g miękkiego masła
50 g brązowego cukru
50 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia
¼ łyżeczki cynamonu
1 szczypta soli





Na podstawie przepisu na „Osuch ziemniaczany” zespołu folklorystycznego Górali Czadeckich

„Strzegomianki” ze Strzegomian, gm. Sobótka („Smaki i smaczki kuchni Ślężańskiej”,

Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich, 2006.)Sałatki to danie idealne dla początkujących w kuchni i wszystkich
zabieganych – wystarczy kilka dowolnych składników z lodówki
i  kuchennych szafek, żeby wyczarować zdrowy i sycący posiłek!

Nie  bójmy się improwizacji, większość warzyw
i owoców doskonale się ze sobą łączy, zwłaszcza kiedy polejemy je

sprawdzonym, szybkim sosem lub dressingiem.
Każdą z przedstawionych dalej sałatek można potraktować

jako inspirację i dowolnie zmieniać w niej dodatki.

SAŁATKI DO PRACY





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 25 minut

Przygotowanie:
Myjemy dokładnie wszystkie warzywa. Brokuł dzielimy na mniejsze kawałki, gotujemy
ok. 6 minut na parze (albo w wodzie) i odcedzamy – ma być chrupiący. W tym czasie
zalewamy makaron gorącą wodą i odstawiamy na 3–4 minuty, po czym odcedzamy.
Papryki kroimy w kostkę. Przekładamy do miski makaron, dodajemy warzywa, kapary

i listki kolendry. Mieszamy i podajemy z sosem z masłem orzechowym.

SAŁATKA Z MAKARONEM RYŻOWYM
PRZEPIS: OLGA PAWLIKOWSKA

Składniki:
100 g cienkiego makaronu ryżowego

½ brokułu
½ czerwonej papryki
½ żółtej papryki

12 pomidorków koktajlowych
20 g kaparów

garść świeżej kolendry





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 15 minut

Przygotowanie:
Odcedzamy ciecierzycę i zielony groszek, myjemy sałatę i pomidorki. Obieramy i kroimy
w piórka cebulę. Umieszczamy wmisce wszystkie składniki, delikatnie doprawiamy

solą i pieprzem, podajemy z sosem ziołowym.

SAŁATKA Z CIECIERZYCĄ
PRZEPIS: OLGA PAWLIKOWSKA

Składniki:
1 puszka ciecierzycy
1 mała czerwona cebula

16 pomidorków koktajlowych różnokolorowych
1 puszka zielonego groszku

½ opakowania mieszanki sałat (np. sałata z burakiem)
sól, pieprz





Liczba porcji: 2

Czas przygotowania: 30 minut

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy ok. 18 minut, następnie odcedzamy. W tym czasie brokuł dzielimy na
mniejsze kawałki i gotujemy na parze (lub w wodzie) 6 minut, aby pozostał chrupiący.
Cukinię kroimy w plastry, delikatnie doprawiamy solą oraz pieprzem i grillujemy na
rozgrzanej patelni z dodatkiem oleju rzepakowego, odsączamy na ręczniku papierowym

z nadmiaru tłuszczu. Cebulę obieramy i kroimy w piórka, paprykę w kostkę.
Wmisce umieszczamy kaszę gryczaną, na niej układamy brokuł, grillowaną cukinię,

brokuł i paprykę.

SAŁATKA Z KASZĄ GRYCZANĄ
PRZEPIS: OLGA PAWLIKOWSKA

Składniki:
200 g kaszy gryczanej

½ brokułu
1 cukinia

½ czerwonej cebuli
1 żółta papryka

30 g orzechów pinii
olej rzepakowy
sól, pieprz







Liczba porcji: 2–3

Czas przygotowania: 5 minut

Przygotowanie:
Masło umieszczamy wmisce, dodajemy
sok z cytryny, sos sojowy, szczyptę
pieprzu i opcjonalnie posiekany
czosnek. Wlewamy najpierw kilka
łyżek wody (4–5) i zaczynamy mieszać.
Na początku masa się rozwarstwia
i potrzebnych jest kilka minut
cierpliwego mieszania. Jeśli sos jest
zbyt gęsty, dodajemy kolejne łyżki
wody (stopniowo) i mieszamy.

SOS Z MASŁEM ORZECHOWYM
PRZEPIS: OLGA PAWLIKOWSKA

Składniki:
3 łyżki masła orzechowego

2 łyżki soku z cytryny
1 łyżka sosu sojowego

pieprz
1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

woda

Liczba porcji: 2–3

Czas przygotowania: 10 minut

Przygotowanie:
Dokładnie myjemy, osuszamy
i siekamy zioła. Zalewamy je w misce
oliwą, dodajemy sok z cytryny,
doprawiamy do smaku i energicznie
mieszamy, polewamy sosem sałatkę.

SOS ZIOŁOWY
PRZEPIS: OLGA PAWLIKOWSKA

Składniki:
kilkanaście listków mięty

½ pęczka bazylii
(lub innych świeżych ziół)
2–3 łyżki soku z cytryny
100 ml oliwy z oliwek

sól, pieprz





Liczba porcji: 1 miseczka

Czas przygotowania: 10 minut

PASTA FASOLOWO-FISTASZKOWA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Składniki:
1 puszka białej fasoli

4 łyżki masła orzechowego
1–2 ząbki czosnku

sól

Przygotowanie:
Fasolę blendujemy razem z czosnkiem.
Dodajemy masło orzechowe
i ewentualnie doprawiamy solą.

Liczba porcji: 1 blacha

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:
Drożdże rozkruszamy do miski. Dodajemy letnią wodę, mąkę wymieszaną z solą

oraz oliwę i wyrabiamy luźne ciasto.

Blaszkę piekarnikową smarujemy sporą ilością oliwy i wykładamy ciasto.
Rozmaryn drobno siekamy. Obieramy czosnek i rozcieramy go z solą oraz posiekanym

rozmarynem. Mieszamy z oliwą i polewamy lekko podrośnięte ciasto.
Ręką rozsmarowujemy po całej powierzchni i palcami nakłuwamy wgłębienia.
Wierzch posypujemy gruboziarnistą solą. Pieczemy w temperaturze 220°C

około 25 minut do ładnego zarumienienia.

FOCACCIA PEŁNOZIARNISTA
PRZEPIS: LAURA CHOŁODECKA

Składniki na ciasto:
100 g świeżych drożdży
1 kg mąki pszennej
pełnoziarnistej
grubo mielonej
¼ szklanki oliwy
3 szklanki wody
1 płaska łyżeczka soli

Składniki
na polewę:
4 ząbki czosnku
listki z 2 gałązek rozmarynu
⅓ szklanki oliwy
szczypta soli

Dodatkowo:
oliwa
do posmarowania blaszki
gruboziarnista sól
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