
ZAJĘCIA KULINARNE

Temat: Pomysły na dania z truskawek

DZISIAJ KILKA PRZEPISÓW, 

NIE WAŻNE KTÓRY WYBIERZECIE, 

NAJWAŻNIEJSZE TO JEŚĆ TRUSKAWKI!!!

BO SĄ BARDZO ZDROWE

Zadanie dla ucznia:

Wybierz dowolny przepis i do niego wypisz potrzebne produkty i narzędzia.

BABECZKI 

Przygotowanie:

Truskawki myjemy, usuwamy szypułki i kroimy na plasterki. Masło dzielimy na mniejsze części i 
wkładamy do rondelka, po chwili wsypujemy kostki czekolady i trzymamy na małym ogniu, aż do 
rozpuszczenia składników. Pamiętamy o regularnym mieszaniu masy.

Odstawiamy garnek na bok. W osobnej misce łączymy jajka z cukrem za pomocą miksera. 
Dodajemy roztopioną czekoladę z masłem i miksujemy przez chwilę. Dodajemy mąkę wymieszaną 
z proszkiem do pieczenia i miksujemy aż do uzyskania gładkiej masy.

Przygotowujemy 18 jednorazowych papilotek na babeczki, wylewamy do nich ciasto (około 3 łyżki
na 1 foremkę) i dodajemy truskawki. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i 
pieczemy przez około 30 minut.

Koktajl truskawkowy z płatkami owsianymi

Składniki:

• pół szklanki płatków owsianych, 
• 1 mały banan, 
• 1 szklanka truskawek, 
• 1 łyżka miodu lub syropu klonowego, 
• 150 g jogurtu greckiego, 
• 150 ml dowolnego mleka. 



Przygotowanie:

Do blendera wsypujemy płatki owsiane, dolewamy mleko, jogurt, dodajemy obranego banana i 
truskawki bez szypułek. Dodajemy miód i miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji.

 Grillowany kurczak z truskawkami  

Składniki na 2 porcje:

• 300 g filetów z kurczaka, 
• sól i pieprz, 
• 2 łyżeczki płatków chili lub pół łyżeczki ostrej papryki w

proszku, 
• 1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku, 
• 1 łyżka listków rozmarynu, 
• 2 łyżki oliwy z oliwek, 
• 1 łyżka soku z limonki, 
• łyżeczka startej skórki z limonki, 
• szklanka pokrojonych truskawek, 
• rukola, 
• ser feta, 
• 5 łyżek octu balsamicznego, 
• 2 łyżki miodu lub syropu z agawy, 
• 2 łyżeczki soku z limonki, 
• 1,5 łyżki oliwy z oliwek, 
• sól i pieprz. 

Przygotowanie:

Kurczaka myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, posypujemy solą i pieprzem, a następnie 
wkładamy do głębokiego talerza. W małej miseczce łączymy chili, paprykę, rozmaryn, oliwę, sok i 
skórkę z limonki. Filety nacieramy marynatą i wkładamy do lodówki na około godzinę.

Do osobnej miski wlewamy ocet balsamiczny, miód, sok z limonki, oliwę z oliwek, sól i pieprz. 
Dodajemy truskawki i mieszamy. Rozgrzewamy patelnię grillową i układamy na niej kurczaka. 
Smażymy przez około cztery minuty z jednej strony.

Następnie zmniejszamy ogień do minimum i przykrywamy kurczaka folią aluminiową na około 2-3
minuty. Następnie polewamy filety sosem z truskawkami i odstawiamy z ognia. Na talerz 
wykładamy porcję mięsa, podajemy z sałatką z rukoli i sera fety.



Pierogi z truskawkami                                

Składniki na około 40 sztuk:

• 300 g mąki pszennej, 
• szczypta soli, 
• 125 ml wrzącej wody, 
• 1 jajko, 
• 20 g masła, 
• 200 g truskawek, 
• 200 g jogurtu greckiego lub śmietany 12% lub 18%, 
• cukier puder. 

Przygotowanie:

Mąkę i sól wsypujemy do miski. Do wrzącej wody wkładamy masło i czekamy aż się rozpuści. 
Stopniowo przelewamy płyn do mąki, jednocześnie mieszając.

Dodajemy roztrzepane jajko i zagniatamy jednolite ciasto. Wykładamy je na posypany mąką blat i 
ugniatamy przez około 7 minut. Następnie owijamy go w folię i odstawiamy na pół godziny. 
Później dzielimy ciasto na cztery równe części i każdą z nich rozwałkowujemy na cienki 2-3 mm 
placek.

Truskawki kroimy na ćwiartki, można je dodatkowo wymieszać z łyżką mąki ziemniaczanej. W 
cieście wycinamy kółka za pomocą szklanki, rozciągamy je delikatnie w palcach, a na środek 
nakładamy truskawki.

Kółko składamy na pół i starannie łączymy ze sobą brzegi. Gotowe pierożki układamy na stolnicy 
lub na blacie. W dużym garnku doprowadzamy wodę do wrzenia i wkładamy do niej około 15 
pierogów.

Gdy woda ponownie się zagotuje, zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 3 minuty po 
wypłynięciu ich na powierzchnię wody. Wyławiamy je łyżką cedzakową i układamy na talerzach. 
Podajemy z posłodzoną śmietaną lub jogurtem greckim.
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