
Gotowanie dla Milusińskich 

Kochani Rodzice!  

Pogoda za oknem nie zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, dlatego postanowiłyśmy umilić 

Wam czas w domu i proponujemy wspólne gotowanie z Waszymi Pociechami. Poniżej zamieściłyśmy 

cztery przepisy - dwa trudniejsze, dla bardziej zaawansowanych oraz dwa łatwiejsze, z którymi bez 

problemu poradzi sobie każdy mały cukiernik. Powodzenia       

BABECZKI „LEŚNY MECH” 

Składniki na 12 – 14 sztuk: 

400 g świeżego szpinaku (baby) lub szpinaku mrożonego 

3 duże jajka 

3/4 (do 1 szklanki) drobnego cukru do wypieków 

3/4 szklanki oleju słonecznikowego lub rzepakowego 

2 szklanki mąki pszennej 

2,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

skórka otarta z 1 cytryny 

Mrożony szpinak rozmrozić na sitku, po czym odcisnąć z nadmiaru wody. Zmiksować blenderem (by 

ciasto miało bardziej jednolity kolor). Świeży szpinak (baby) umieścić w malakserze lub rozdrobnić 

blenderem. Powinna powstać gęsta papka drobno posiekanych liści. 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. 

W misie miksera umieścić jajka (w całości) wsypać cukier i rozpocząć ubijanie. Ubijać (końcówkami 

miksera do ubijania piany z białek) na najwyższych obrotach miksera do momentu uzyskania jasnej, 

puszystej masy, która nawet potroi swoją objętość. Do ubitej piany strużką wlewać olej, nie 

zaprzestając miksowania. Dodać papkę szpinakową, skórkę z cytryny, zmiksować przez chwilę do 

połączenia. 

Bezpośrednio do masy jajeczno – szpinkowej przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać 

szpatułką, tylko do połączenia się składników, nie dłużej. 

Ciastem wypełnić papilotki wyłożone w formie do muffinów, do pełna. Piec w temperaturze 170ºC, 

bez termoobiegu, przez około 25 minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić na kratce. 

 

  



Po wystudzeniu z babeczek odciąć górkę, pokruszyć a okruchy zachować do dekoracji. 

 

Masa śmietankowo – cytrynowa: 

250 ml śmietany kremówki 36% 

250 g serka mascarpone 

2 łyżki cukru pudru 

1 łyżeczka ekstraktu z cytryny lub kilka kropel aromatu z cytryny 

Wszystkie składniki powinny być schłodzone. 

Składniki na krem umieścić w misie miksera i zmiksować do otrzymania gęstego kremu 

śmietankowego. 

Dodatkowo: 

świeże owoce jagód/borówki amerykańskiej i granatu, do dekoracji 

Wykonanie 

Na babeczki wyłożyć krem śmietankowo – cytrynowy np. przy pomocy rękawa cukierniczego. Po 

kremie posypać okruchami ciasta, w taki sposób, by przykleiły się do kremu, udekorować owocami. 

Przechowywać w lodówce. 

Smacznego :-) 

  



MAKARONIKI „COOKIE MONSTER” 

Składniki na około 30 ciastek (lub około 40 mini – makaroników): 

• 150 g zmielonych migdałów 

• 150 g cukru pudru 

• 120 g białek (podzielone na 60 g + 60 g), w temperaturze pokojowej 

• 185 g cukru (podzielone na 150 g + 35 g) 

• 50 ml wody 

• barwnik w paście/żelu  

Migdały i cukier puder umieścić w malakserze. Zmiksować do połączenia, przez około 2 

minuty. Przesiać przez bardzo drobne sitko do większego naczynia usuwając wszelkie większe 

kawałki migdałów (w to miejsce dosypać nowych, drobniejszych, zazwyczaj jest to około 1 

łyżeczki). Dodać 60 g białek, dokładnie wymieszać. Dodać dowolną ilość barwnika, wymieszać 

(uwaga: barwa powinna być intensywna, białka dodawane później rozrzedzą kolor). 

W misie miksera umieścić dodatkowe 60 g białek (misa powinna być sucha, bez śladów 

tłuszczu, białka idealnie oddzielone od żółtek). Obok w małym kubeczku przygotować 35 g 

cukru. 

W małym garnuszku umieścić 150 g cukru i 50 ml wody. Wymieszać, zagotować. W garnuszku 

umieścić termometr cukierniczy i gotować na średniej mocy palnika (ważne: nie mieszając ani 

razu!) do osiągnięcia na nim temperatury 118ºC (245ºF). 

W międzyczasie, gdy syrop dochodzi do temperatury 100ºC (210ºF) zacząć ubijać białka. 

Białka ubijać jak na bezy – do sztywności, pod koniec miksowania dosypując cukier, łyżeczka 

po łyżeczce, cały czas miksując. Gdy syrop osiągnie wymaganą temperaturę natychmiast 

ściągnąć go z palnika i powoli, cienką strużką wlewać syrop cukrowy do ubijanych białek 

(ubijamy na razie na małych obrotach – tylko podczas wlewania syropu cukrowego, by nie 

znalazł się na ściankach misy, ale w samych białkach, następnie obroty zwiększamy do 

maksymalnych), nie zaprzestając miksowania. Miksowanie kontynuować przez 5 – 8 minut do 

wystudzenia bezy. 

Gotową włoską bezę dodawać do przygotowanej masy migdałowej, w trzech turach, dokładnie 

mieszając. Masa będzie robiła się rzadsza z każdym zamieszaniem, a w rezultacie powinna 

swobodnie opadać ze szpatułki w postaci gęstej, błyszczącej wstążki. Uwaga: zbyt długo 

mieszana masa może spowodować rozlewanie się makaroników na macie; zbyt krótko – ciasto 

będzie zbyt gęste. To jest najtrudniejszy etap w wykonaniu makaroników na bezie 

włoskiej. 

Blachę do ciasteczek wyłożyć matą teflonową lub niewoskowanym papierem do pieczenia 

(będą potrzebne przynajmniej 3 blaszki). Gotowe ciasto makaronikowe przełożyć do rękawa 

cukierniczego z okrągłą tylką. Trzymając tylkę prostopadle do blachy wyciskać na blachę 

makaroniki o średnicy około 3 cm (mini – makaroniki około 2 cm), pozostawiając pomiędzy 

nimi spore odstępy. Posypać je cukrową posypką. Odstawić makaroniki do wysuszenia – przy 

dotyku nie powinny się kleić, a na ich powierzchni powinna utworzyć się cienka skorupka. Ten 

proces zależy od wilgotności powietrza i może trwać od 20 – 60 minut (u mnie 60 minut). Czasu 

suszenia nie należy wydłużać ‚na wszelki wypadek’, ponieważ skorupka makaroników będzie 

zbyt gruba. 



Piec w temperaturze 150 – 160ºC z termoobiegiem przez około 12 – 15 minut (mniejsze 

makaroniki pieczemy krócej, większe dłużej). Makaroniki nie powinny się zarumienić. Jeśli tak 

się dzieje, temperaturę należy obniżyć i wydłużyć czas pieczenia. Upieczone wyjąć z 

piekarnika, pozostawić na macie lub papierze do pieczenia do całkowitego wystudzenia. 

Gotowe makaroniki ściągać delikatnie z blaszki, przekładać nutellą lub 

czekoladowym ganache wyciskanym z rękawa cukierniczego zakończonego okrągłą tylką. 

Przed złączeniem makaroników wciskać w nie mini ciasteczka. Z lukru królewskiego białego i 

czarnego wykonać oczka. 

Ponadto: 

• nutella  

• płatki śniadaniowe  

• posypka cukrowa  

• lukier królewski do wykonania oczu  

Przechowywanie: 

Makaroniki bez nadzienia można przechowywać do 7 dni w szczelnym pojemniku lub do 2 dni 

w lodówce, można również zamrozić do 1 miesiąca. Po przełożeniu nadzieniem należy 

przechowywać je w lodówce – najlepsze są kolejnego dnia po przełożeniu kremem. 

Smacznego :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mojewypieki.com/przepis/lukier-krolewski-royal-icing


SERNICZKI NA PATYKACH 

Składniki na 18 – 20 sztuk: 

• 500 g upieczonego sernika, samej masy serowej (najlepszy zwarty sernik, 

np. wiedeński, tradycyjny) 

• 40 g białej czekolady, roztopionej 

• 300 g mlecznej czekolady, roztopionej 

• 2 łyżki oleju słonecznikowego 

• kilka ciastek pełnoziarnistych typu digestive, pokruszonych 

Masę serową pokruszyć, wymieszać z roztopioną białą czekoladą. Część masy odrywać, 

formować kulki wielkości bardzo dużego orzecha włoskiego, około 30 g każda. Po 

uformowaniu kulek, każdą obtoczyć w pokruszonych ciasteczkach. Przełożyć na papier do 

pieczenia, włożyć do zamrażarki na około 30 minut. 

Czekoladę roztopić w mikrofali lub w kąpieli wodnej razem z olejem słonecznikowym. 

Wymieszać do gładkości, poczekać do lekkiego przestudzenia masy. 

Z zamrażarki wyciągać kolejno kulki sernikowe, przygotować patyczki. 

Końcówkę patyczka zanurzyć w czekoladzie i natychmiast wetknąć w środek kulki, dochodząc 

mniej więcej do jej połowy. Poukładać serniczki na blaszce patyczkami do góry i znów 

schłodzić przez około 15 minut. Po tym czasie, jeśli czekolada przestygnie, roztopić ją 

ponownie. Wyjąć serniczki z zamrażarki, zanurzać w roztopionej czekoladzie, czekając, aż 

skapie jej nadmiar. Dowolnie udekorować. 

Wbić patyczkami w styropian, kartonik lub poukładać ‚do góry nogami’ na papierze do 

pieczenia. 

Przechowywać w lodówce, choć długo wytrzymują w temperaturze pokojowej. Smacznego :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-wiedenski
https://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-tradycyjny


TRUSKAWKOWE GALARETKI W CUKRZE 

Składniki na około 50 sztuk: 

• 500 g truskawek (świeżych lub zamrożonych) 

• 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny 

• pół szklanki cukru (lub mniej, wg uznania) 

• pół szklanki wody 

• 25 g żelatyny w proszku 

Do obtoczenia: 

• drobny cukier do wypieków lub wiórki kokosowe 

Truskawki zmiksować z sokiem z cytryny na puree, np. blenderem. Przelać do garnuszka, 

dodać cukier (ilość według smaku), zagotować, mieszając, do rozpuszczenia się cukru. Zdjąć z 

palnika. Żelatynę zalać zimną wodą, odstawić do napęcznienia na 10 minut. Przelać do 

gorącego puree truskawkowego, wymieszać. Całość lekko przestudzić. 

Formę kwadratową o boku 18 – 19 cm wyłożyć folią spożywczą. Przelać przygotowaną masę 

galaretkową, wystudzić, następnie schłodzić przez kilka godzin w lodówce. 

Po tym czasie gotową galaretkę przełożyć na deseczkę, usunąć folię, pokroić na dowolnej 

wielkości porcje. Każdą porcję obtaczać w cukrze (najlepiej położyć cukier obok galaretek i 

obtaczać bezpośrednio przed spożyciem) lub np. w wiórkach kokosowych. 

Przechowywać w lodówce. Uwaga: w przypadku niektórych owoców, np. malin, warto je 

przetrzeć przez sitko, by pozbyć się pesteczek. Smacznego :-) 

 


