
 

SŁODKIE DANIE NA ŚNIADANIE

przepisy.pl



Tosty francuskie na słodko
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo tostowe, kromki - 8 sztuk

jajka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

śmietanka 18% - 3 łyżki

cynamon - 1 szczypta

cukier waniliowy - 1 opakowanie

cukier puder

dżem pomarańczowy

Sposób przygotowania:

1. W misce dokładnie wymieszaj jajka z cynamonem, cukrem i śmietanką.

2. Na rozgrzanej patelni na Ramie smaż kromki chleba tostowego zanurzonego wcześniej w masie jajecznej. Kromki smaż

na złoty kolor z obu stron.

3. Tosty podawaj oprószone cukrem pudrem np. z dżemem pomarańczowym.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/tosty-francuskie-na-slodko
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki z białym serem i siemieniem lnianym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1 opakowanie

mleko 2% - 250 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 50 mililitrów

chudy twarożek - 200 gramów

ziarna siemienia lnianego - 30 gramów

jagody - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Aby uzyskać puszyste placki fix Knorr wymieszaj z 250 ml ziemnego mleka, a następnie dodaj pokruszony biały ser i

siemię lniane.

2. Na rozgrzany tłuszcz łyżką nakładaj placki. Na wierzch każdego placka ułóż odrobinę jagód. Poza sezonie możesz użyć

mrożonych.

3. Placki smaż powoli z obu stron na złoty kolor. Placki podawaj posypane cukrem pudrem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-z-bialym-serem-i-siemieniem-lnianym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki jogurtowe z jagodami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 400 gramów

jajka - 2 gramy

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 gramów

jogurt naturalny - 200 gramów

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

brązowy cukier - 1 łyżka

jagody świeże lub mrożone - 100 gramów

syrop klonowy

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 80 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Oddziel żółtka od białek, białka ubij na sztywno. W misce połącz żółtka z Ramą i cukrem. Utrzyj na białą masę. Następnie

dodaj jogurt, mąkę, proszek do pieczenia.

2. Na koniec dodaj ubitą pianę i jagody. Całość delikatnie wymieszaj.

3. Na rozgrzanej Ramie smaż małe placki z obu stron tak aby były wysmażone w środku . Smażąc na Ramie nadasz plackom

maślanego aromatu dodatkowo kontrolując temperaturę Ramy sprawisz, że tłuszcz nie będzie nadmiernie wchłaniał się w

placki. Gotowe racuchy oprósz cukrem pudrem podawaj według upodobań ze śmietaną lub z syropem klonowym.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-jogurtowe-z-jagodami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki z serem i rodzynkami
przepisy.pl

30 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

mleko - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 1.5 szklanek

olej - 30 mililitrów

sól - 1 szczypta

cynamon - 1 szczypta

cukier wanilinowy - 2 łyżeczki

tłuszcz do smażenia

twaróg - 200 gramów

miód - 4 łyżki

rodzynki - 4 łyżki

migdały płatki - 2 łyżki

gęsta kwaśna śmietana - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto na naleśniki – połącz jajka z cukrem waniliowym, dodaj mleko, wodę, sól, olej oraz mąkę i dokładnie

wszystko razem wymieszaj do uzyskania jednolitego, płynnego ciasta, a następnie na rozgrzanej patelni usmaż naleśniki.

2. Rodzynki zalej wrzącą wodą, pozostaw kilka minut, następnie odcedź. Płatki migdałowe upraż na suchej, dobrze

nagrzanej patelni.

3. W miseczce połącz twaróg ze śmietaną, dodaj lekko podgrzany miód i zmiksuj. Do serowej masy dodaj namoczone

rodzynki oraz zrumienione migdałowe płatki – delikatnie wymieszaj.

4. Serową masą posmaruj naleśniki, a następnie składaj w koperty – podobnie, jak tradycyjne krokiety. Gotowe naleśniki

obsmaż z obu stron na patelni – podawaj udekorowane owocami i świeżą miętą.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-z-serem-i-rodzynkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tropikalne naleśniki z bananami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mleko - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 1.5 szklanek

olej - 30 mililitrów

woda mineralna - 0.3 szklanek

cukier wanilinowy - 2 łyżeczki

cynamon - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

tłuszcz do smażenia

banany - 4 sztuki

mleko kokosowe - 1 szklanka

miód - 2 łyżki

cukier puder - 1 łyżeczka

masło - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto: w naczyniu wymieszaj jaja z cukrem, dodaj mleko, wodę, olej, cynamon, szczyptę soli oraz mąkę –

wszystko zmiksuj razem, a następnie na delikatnie posmarowanej tłuszczem patelni usmaż naleśniki.

2. Banany obierz ze skóry, pokrój w plastry. W rondelku rozpuść miód, dodaj mleko kokosowe, doprowadź do wrzenia.

Następnie zmniejsz ogień – gdy płyn nieco zgęstnieje, dodaj pokrojone banany i duś jeszcze chwilę. Odcedź i pozostaw

powstały sos.

3. Na rozłożone naleśniki nakładaj banany i zwiń w rulony. Posmaruj naczynie żaroodporne odrobiną masła i ułóż w nim

naleśniki – wierzch posyp resztą (pokrojonego, pokruszonego) masła, przykryj naczynie i zapiecz w piekarniku w

temperaturze 160 stopni (około 8-10 minut). Gotowe naleśniki podawaj z przygotowanym wcześniej sosem, udekoruj miętą

lub melisą.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/tropikalne-nalesniki-z-bananami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

