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Drodzy Czytelnicy,

Ma być leniwie, rozpustnie i przede wszystkim przepysznie – w kwestii 
śniadań nie uznajemy półśrodków. Dlatego rozgośćcie się wygodnie w naszym 
łóżku i wybierzcie, co chcecie zjeść. Albo nie podejmujcie trudnych decyzji 
i po prostu zanurzcie widelce i łyżki w każdym daniu po kolei. Bo kto 
Wam zabroni delektować się śniadaniem przez cały dzień, zacząć od bajgli 
z najprostszą pastą jajeczną albo wegańską pastą z cieciorki, następnie rozciąć 
jajko, żeby żółtko oblało gęstym sosem domowe gofry z boczkiem, a później 
przenieść się do świata słodyczy i spróbować placuszków bananowych, 
gryczanki ze śliwkami, smoothie bowl i owocowej sałatki z sosem rumowym?
Praca przy tej sesji zdjęciowej i przepisach była dla nas połączeniem 
doskonałego lenistwa (i wylegiwania się w pościeli) z dawką energii na cały 
dzień – mamy nadzieję, że Wy równie dobrze zaczniecie swoje dni z naszymi 
przepisami!

Ekipa Kotła
Monika Szeffler, Natalia Jakubowska, Olga Pawlikowska, Justyna Wojczyńska

Wydawca: Stowarzyszenie KOCIOŁ
www.magazynkociol.pl
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www.facebook.com/MagazynKociol
www.instagram.com/magazynkociol
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Podziękowania dla Katarzyny Frydrych z Cottonbadger za udostępnienie pościeli.
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Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski razem z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem. Wszystko mieszamy, 

następnie dodajemy jaja, olej roślinny oraz mleko. Miksujemy na gładką masę do połączenia 
składników. Rozgrzewamy gofrownicę. Nakładamy ciasto chochelką i wyrównujemy ciasto po 
całej powierzchni. Gofry pieczemy około 4 minuty. Po upieczeniu, odkładamy gofry na kratkę, 

żeby troszkę ostygły. 

W rondelku rozgrzewamy masło. Wrzucamy drobno posiekaną szalotkę. Smażymy do uzyskania 
złotego koloru. Całość zalewamy śmietaną i gotujemy około 5 minut. 

Doprawiamy solą i pieprzem. 

Rozgrzewamy patelnię, na którą wykładamy plastry boczku. Boczek smażymy do momentu, 
kiedy z obu stron zrobi się złoty. 

W małym garnku zagotowujemy wodę i ocet. Jajka wbijamy pojedynczo do kubków/filiżanek 
(1 jajko = 1 kubek). Jak tylko woda się zagotuje, zmniejszamy ogień i płynnym ruchem wlewamy 
do niej jajko. Gotujemy 3 minuty. Łyżką cedzakową wyławiamy jajko i wykładamy je na talerz. 

To samo robimy z resztą jajek. 

Wykładamy gofry na talerz, na gofry kładziemy jajko, plastry boczku i plastry awokado. 
Posypujemy rukolą, a na sam koniec polewamy sosem śmietanowym. 

Składniki na gofry:
1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do 
pieczenia

1 łyżka cukru
2 jaja

½ szklanki oleju roślinnego 
1 szklanka mleka

szczypta soli

Składniki na sos śmietanowy:
150 ml śmietany 30–36%

1 cebula szalotka
1 łyżeczka masła

sól i pieprz

Dodatki do gofrów:
8 cienkich plastrów boczku

½ awokado
4 jajka

500 ml wody
1 garść rukoli
1 łyżka octu

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

 GOFRY Z JAJKIEM W KOSZULCE, BOCZKIEM 
I SOSEM ŚMIETANOWYM 

PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA
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Składniki na smoothie :
2 szklanki truskawek (mogą być mrożone)

1 łyżka wiórków kokosowych
1 łyżka cukru

1 łyżka soku z cytryny
1 banan

1 szklanka mleka

Składniki na wierzch smoothie:
8 borówek

6 malin
1 łyżka wiórków kokosowych

½ łyżeczki nasion chia
8 mrożonych czerwonych porzeczek

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

 SMOOTHIE BOWL 
PRZEPIS: NATALIA JAKUBOWSKA

Przygotowanie:
Banana obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Truskawki odszypułkowujemy, płuczemy

i wrzucamy razem z resztą składników na smoothie do blendera kielichowego.
Miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Przekładamy do miseczek i posypujemy wiórkami 

kokosowymi, nasionami chia, czerwonymi porzeczkami, malinami i borówkami. 
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Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, ok. 8 minut. Studzimy w zimnej wodzie, obieramy i rozdrabniamy 

widelcem. Dodajemy majonez, kapary, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i solą.
Podajemy na bajglach.

Składniki na pastę jajeczną:
2–3 jajka

2 łyżeczki majonezu
½ pęczka szczypiorku

kilka kaparów
sól i pieprz

2 bajgle (do podania)

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  30 minut

 PASTA Z   TUŃCZYKA  
PRZEPIS: OLGA PŁAZA

Składniki na wegańską pastę z „tuńczyka”:

Oczywiście ta pasta nie smakuje dokładnie tak, jak pasty rybne. Jednak jest pysznym 
zamiennikiem – do tego w pełni wegańskim, a więc również bez laktozy.

1 puszka ciecierzycy
½ czerwonej cebuli
2–3 kiszone ogórki

garść natki pietruszki
1–2 łyżki wegańskiego majonezu

czarna sól (opcjonalnie, może być też zwykła)
pieprz sok z cytryny
sezam (opcjonalnie)

Przygotowanie:
Ciecierzycę dokładnie odcedzamy i miksujemy (kilka razy, ruchem pulsacyjnym, aby nie 
rozdrobnić jej za bardzo). Przekładamy do miski. Drobno siekamy cebulę i ogórki kiszone, 

dodajemy do ciecierzycy. Siekamy natkę pietruszki, dodajemy do miski. Doprawiamy całość solą, 
pieprzem i majonezem, dokładnie mieszamy. Podajemy z bajglem, posypując dodatkowo natką 

pietruszką i sezamem oraz skrapiając sokiem z cytryny.

„ ”
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Przygotowanie:
Wsypujemy płatki do rondelka, dolewamy mleka, wsypujemy cukier i przyprawę korzenną

(po 1 łyżeczce). Dokładnie mieszamy i zaczynamy podgrzewać na małym ogniu, 5–8 minut, aby 
płatki zmiękły. Jeśli mleka kokosowego będzie zbyt mało, można do garnka dodać kilka łyżek 

wody. W tym czasie kroimy śliwki w ósemki wzdłuż.

Wrzucamy do drugiego garnka, dodajemy pozostały cukier i przyprawę korzenną.
Wlewamy 3–4 łyżki wody. Podgrzewamy, aż śliwki się zagotują i lekko zmiękną (4–5 minut),

ale wciąż zachowają swój kształt.

Ugotowane płatki przekładamy do dwóch misek, na wierzchu układamy śliwki, a całość 
posypujemy wiórkami kokosowymi i ekspandowaną gryką (lub innymi, ulubionymi dodatkami). 

Ugotowane płatki można przechowywać 1–2 dni w lodówce i odgrzać przed podaniem.

Składniki:
80 g płatków gryczanych

½ puszki mleka kokosowego
woda (opcjonalnie)

4 duże śliwki
2 łyżeczki cukru kokosowego

2 łyżeczki przyprawy korzennej (lub piernikowej)
wiórki kokosowe

gryka ekspandowana (opcjonalnie, do podania)

Liczba porcji: 2

Czas przygotowania:  15 minut

 GRYCZANKA Z KORZENNYMI ŚLIWKAMI 
PRZEPIS: OLGA PŁAZA
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Przygotowanie:
Mokre składniki miksujemy za pomocą blendera, dodajemy suche i mieszamy do połączenia 

składników. Odstawiamy ciasto na 15 minut.

Patelnię smarujemy tłuszczemy i smażymy placuszki do zarumieniania po około 2 minuty 
z każdej strony. Układamy jeden na drugim, posypujemy owocami

i polewamy miodem lub melasą. 

Składniki:
2 banany

1 szklanka jogurtu naturalnego lub kefiru
1 jajko

⅓ szklanki oleju rzepakowego
1½ szklanki białej mąki orkiszowej

1 łyżka cukru trzcinowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia

dowolne owoce
melasa lub miód do polania

Liczba porcji: 12 placuszków

Czas przygotowania:  10 minut

 ORKISZOWE PLACUSZKI BANANOWE 
PRZEPIS I ZDJĘCIE: MONIKA SZEFFLER
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Przygotowanie:

Sos rumowy:
W rondelku mieszamy rum z cukrem i wodą, dodajemy całe gwiazdki anyżu i obrany kawałek 

imbiru. Podgrzewamy całość na małym ogniu przez 20 minut.
Po tym czasie dodajemy sok z limonki, mieszamy.
Przed polaniem owoców wyciągamy anyż i imbir.

Sałatka:
Wykrawaczem do owoców robimy kulki z melona. Mango, kaki, awokado, jabłka, gruszki i ser 

pleśniowy kroimy w kostkę. Banana i kiwi przekrawamy na półksiężyce.
Całość umieszczamy w misce.

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania:  40 minut

 SAŁATKA OWOCOWA W SOSIE RUMOWYM 
PRZEPIS: JUSTYNA WOJCZYŃSKA

Składniki:
½ melona
1 mango

1 kaki
1 awokado

2 jabłka
2 gruszki
1 banan
1 kiwi

100 g sera pleśniowego niebieskiego

Składniki na sos rumowy:
⅓ szklanki rumu

⅓ szklanki brązowego cukru
½ szklanki wody

½ limonki
4 gwiazdki anyżu
kawałek imbiru
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