
ZAJĘCIA KULINARNE-DESERY.

Masa kokosowa do wafli - przepis 
Składniki:

1. 3 szklanki mleka 
2. 2 szklanki cukru 
3. 1 szklanka wiórków kokosowych 
4. 1/2 kostki masła 

Sposób przygotowania:

Do garnka wlać mleko, dodać cukier, wymieszać. Mleko podgrzewać na małym ogniu, gotować aż 
zacznie powoli gęstnieć. Do gęstniejącego mleka dodać wiórki kokosowe, wymieszać, garnek zdjąć
z ognia. Masło rozpuścić w oddzielnym garnku. Do przestudzonej masy dodać masło, dokładnie 
wymieszać. Tak przygotowaną masą wysmarować wafle.

Masa do wafli z bakaliami - przepis 
Składniki:

1. 1,5 szklanki cukru 
2. 12 łyżek wody 
3. 25 dag masła 
4. 25 dag mleka w proszku 
5. 3 łyżki kakao 
6. Esencja pomarańczowa lub cytrynowa 
7. Bakalie: rodzynki, migdały, orzechy, suszone śliwki, suszony ananas 

Sposób przygotowania:



Do wody dodać cukier i masło, zagotować a następnie przestudzić. Dodać kakao i mleko w 
proszku. Jeśli masa jest za gęsta nie dodawać całego mleka. Następnie dokładnie wymieszać. 
Bakalie posiekać na małe kawałki, dodać do masy. Dolać kilka kropel esencji. Ponownie 
wymieszać.

Masa cytrynowa do wafli - przepis 
Składniki:

1. 1 szklanka kwaśnej śmietany 
2. 1 szklanka cukru 
3. 1 opakowanie galaretki cytrynowej 

Sposób przygotowania:

Śmietanę przelać do garnka, dodać cukier, wymieszać i zagotować. Gotować przez 5 minut, 
następnie dodać galaretkę, dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia. Gotować aż masa zacznie 
gęstnieć. Przestudzić, przełożyć 

 MASA   CZEKOLADOWA  DO WAFLI -PRZEPIS

Składniki:

1. Masło 
2. 3/4 szklanki cukru 
3. ½ szklanki mleka 
4. 3 łyżeczki kakao 
5. 2 szklanki mleka w proszku 

Sposób przygotowania:

Do garnka przełożyć mleko, dodać cukier i margarynę. Całość wymieszać i podgrzać. Dodać kakao,
dokładnie wymieszać, aż znikną wszystkie grudki. Zagotować, następnie dodać mleko w proszku, 
zdjąć z ognia, dokładnie wymieszać, aż powstanie gładka masa.

ZADANIE DLA UCZNIA:

WYBIERZ JEDEN PRZEPIS 

I WYPISZ DO NIEGO: 

PRODUKTY I NARZĘDZIA 
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