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Idealne przepisy na wiosnę
PRZEPIS NA BUŁECZKI DROŻDŻOWE Z
RABARBAREM:
SKŁADNIKI NA CIASTO:
-

500 g mąki pszennej tortowej
1/2 opakowania drożdży świeżych
3 jajka
1/2 szklanki cukru
3/4 szklanki ciepłego mleka
1/2 kostki margaryny

SKŁADNIKI NA KRUSZONKĘ:
- 45 g masła
- 80 g mąki tortowej
- 50 g
Wszystko zagniatamy szybko w dłoniach.

PRZEPIS NA CIASTO:
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Mąkę wsyp do miski, zrób w niej dołeczek. Drożdże wymieszaj z mlekiem i przelej
do miski z mąką, wymieszaj tylko z częścią mąki. Odstaw na 20 minut. Jajka wybij
do osobnej miski, dodaj cukier i utrzyj mikserem na puszystą masę. Do miski z
mąką i rozczynem dodaj masę z jaj. Zacznij zagniatać ciasto. Ciasto powinno być
wyrabiane ręcznie nie krócej niż 20 minut. Dodajemy roztopioną w mikrofali
margarynę i wgniatamy w ciasto. Ciasto odstawiamy na 40 minut do wyrośnięcia.
Ciasto dzielimy na mniejsze części i formujemy bułeczki. Cały proces jest
pokazany na filmiku, dzięki czemu z łatwością zrobisz to w domu ; -). Odstawiamy
na 15 minut, aż bułeczki podrosną. Laski rabarbaru kroimy na mniejsze kawałki i
układamy na bułeczkach, posypujemy kruszonką.

TRUSKAWKOWE CIASTO Z KOKOSEM
SKŁADNIKI NA CIASTO KRUCHE:
-

250 g masła z lodówki
2 żółtka
500 g mąki krupczatki
1 cukier o smaku cytrynowym
180 g cukru pudru
2 łyżki maślanki
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Zagnieć szybko ciasto, owiń folią i schłodź w lodówce.

MASA TRUSKAWKOWA:
- 1 kg truskawek mrożonych (lub świeżych)
- 200 g wiórek kokosowych
- 150 g cukru
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Dużą tortownicę wylep ciastem. Obsyp kakao.
Wyłóż masę z truskawek.
Na wierzch poukładaj kawałki ciasta, rozgniecione w palcach.
Ciasto pieczemy w temp. 170 stopni C przez 55 minut do godziny na złoty kolor.

UCIERANE CIASTO CZEKOLADOWE Z
OWOCAMI
SKŁADNIKI:
- 300 g mąki pszennej tortowej
- 50 g mąki pszennej babuni
- 1 łyżeczka płaska proszku do pieczenia
- 1 płaska łyżeczka sody
- 135 g cukru pudru
- 2 czubate łyżki kakao
- 5 łyżek kuleczek czekoladowych ( ewentualnie drobno posiekana czekolada)
- 4 duże jajka
- 2 szczypty soli
- 1 szklanka oleju rzepakowego
- 2- 3 łyżki malin
- 2 -3 łyżki borówek
- łyżka jagód
- 2 -4 łyżki jeżyn
- łyżka śmietany 18%
- 150 g powideł (ja użyłam domowych powideł smak śliwka-malina, ale możecie
użyć śliwkowych)

dodatkowo: olej do wysmarowania blachy i cukier puder do posypania ciasta

WYKONANIE:
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- żółtka oddziel od białek
- do wysokiego naczynia wlej olej, śmietanę, żółtka i wsyp cukier, całość miksuj
blenderem przez 7 minut

- mąki zmieszaj z proszkiem do pieczenia, kakao i sodą
- białka ubij na sztywno z solą
- do miski z mąkami dodaj masę z olejem, dokładnie wymieszaj, łyżką, ciasto jest
gęste, dokładnie mieszaj do samego dna miski, dodaj powidła i wymieszaj
- dodaj pianę z białek i delikatnie ją wprowadź, dodaj czekoladę
- do wysmarowanej olejem blaszki przelej masę, na wierzch dodaj owoce, pamiętaj
nie przesadź z ilością owoców, bo ciasto Ci nie wyrośnie! Trzymaj się przepisu, a
będzie idealne.
- ciasto pieczemy przez 1 godzinę i 15 minut w temp 170 stopni C
- grzanie piekarnika: dół
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- na środkowej półce

Ciekawe dni wiosną
4 KWIETNIA - DZIEŃ MARCHEWKI
Dzień Marchewki (International Carrot Day) przypada 4 kwietnia - to święto,
które ma zachęcać do spożywania tego smacznego i zdrowego warzywa. Pierwsze
obchody odbyły się w 2003 roku.

9 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ GOŁĘBIA
Zdolności „kurierskie” gołębi znane są jeszcze ze starożytnej Persji i Egiptu. W
Światowy Dzień Gołębia może warto napisać jakiś romantyczny list? Oczywiście
na papierze, a nie ekranie telefonu.

12 KWIETNIA - DZIEŃ CZEKOLADY
Niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat, w coraz bardziej
wymyślnych odsłonach: to już nie tylko ciastka, batony czy lody, ale również
piwo, mydło czy nawet masaż.

12 KWIETNIA - DZIEŃ CZYSTYCH OKIEN
W to święto tylko jedna rzecz przychodzi nam do głowy, by je odpowiednio
uhonorować – oczywiście umyć okna!

24 KWIETNIA - EUROPEJSKI DZIEŃ ŚNIADANIA
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii. W to
wyjątkowe święto zróbmy coś naprawdę pysznego!

25 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ PINGWINA
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To święto ustanowione na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zaobserwowali,
że przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu
wracała na Antarktydę do swoich terenów lęgowych – za każdym razem 25
kwietnia. W ten dzień naukowcy czekają więc na te sympatyczne zwierzaki.

30 KWIETNIA - DZIEŃ ZIĘCIA
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Dzień Zięcia obchodzony jest w ostatnią sobotę kwietnia na pamiątkę dnia, w
którym właśnie w ostatnią sobotę kwietnia pewien programista został zięciem.

Tradycyjne ukraińskie potrawy
BARSZCZ UKRAIŃSKI
Składniki:
-marchewki – 2 szt.
-korzeń selera – 1 szt.
-cebula – 1 szt.
-koncentrat pomidorowy –
2 łyżki -biała kapusta – 200 g
-wywar mięsny na kaczych udkach – 1,5 l
-kacze udka z wywaru – 2 szt.
-ziele angielskie – 4 szt.
-liście laurowe – 4 szt.
-ugotowane buraki – 4 szt.
-ugotowana biała fasola – 130 g
-czosnek – 2 ząbki
-ocet winny – 2 łyżki
-cukier biały – 1 łyżeczka
-masło – 1
- łyżka -olej słonecznikowy – 1 łyżka
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-sól – 1 szczypta

przepis: https://bit.ly/3JKRsI6

CHAŁWA UKRAIŃSKA
Składniki
•

Słonecznik nasiona łuskane 350 g

•

Miód 100 g

•

Kakao 16% (proszek) 30 g 3 płaskie łyżki stołowe

•

Rodzynki 150 g
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1. Nasiona słonecznika upraż na patelni bez tłuszczu.
2. Umieść wystudzone nasiona w malakserze i rozdrobnij.
3. W misce umieść rozdrobnione pestki słonecznika, aromat waniliowy, kakao i
rodzynki.
4. Ugnieć, aż masa będzie kleista i zwarta.
5. Przełóż masę do foremki silikonowej i schłodź w lodówce przez 2-3 godziny.
6. Po tym czasie pokrój chałwę w plastry i podawaj w temperaturze pokojowej.

Wiersz o wiośnie

Wiosna radosna!
Krokusy, przebiśniegi, żonkile, przylaszczki tak pięknie pachną jak egzotyczne zapaszki!
Włosy tej wiosny pachną jak róże, sukienka we fiołki lecz pachnie inaczej!
Jak? Oto jest pytanie!
Tysiące kolorów, tysiące zapachów, może i milion wspaniałych smaków!
Tyle nam wiosna przyniesie szczęścia, tyle miłości, tyle radości i jeszcze się dziwić, że nie
okazała złości!
Ale jak widać...wiosna nas polubiła! Co za wspaniała dziewczyna!
Bardzo kolorowa lekko pomysłowa, bardzo miła, ale i tak jest szczęśliwa.
Przyprowadzi bociany, żurawie, łabędzie, które utworzą klucz do niesamowitych przygód
wszędzie!
Oczywiście do pączków już jesteśmy przygotowani.
Czasem różowe czasem białe ja nie mogę...te kolory są wspaniałe!
Aż trudno uwierzyć, że to tylko trzy miesiące!
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A codziennie będzie ładnie świecić słońce.

Bądź zdrowy na wiosnę!
SKORZYSTAJ Z NASZYCH POMYSŁÓW NA ODNOWĘ SWOJEGO CIAŁA I
DUCHA, A NA PEWNO NIE POŻAŁUJESZ! SZYBKO DOSTRZEŻESZ
POZYTYWNE ZMIANY W SWOIM WYGLĄDZIE ORAZ SAMOPOCZUCIU.
PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KILKA PRZEPISÓW NA ISTNE BOMBY
WITAMINOWE!

SAŁATKA OWOCOWA
Składniki:
Banan 1 sztuka
Mandarynki dwie sztuki
Trochę granatu
Brzoskwinia

Sposób przygotowania:
1. Włóż wszystkie składniki do miski
2. Delikatnie wymieszaj
Gotowe!
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SHAKE OWOCOWY
Składniki:
Owoce

Cukier puder
Banan 1 sztuka

Sposób przygotowania:
Do wysokiej miski włóż banana oraz owoce. Wymieszaj wszystko w blenderze i
dodaj cukier puder wymieszaj. Przelej do szklanki i ciesz się pysznym smakiem.
RÓŻNE KOKTAJLE
Koktajl z marchewki i mango
marchewka 1 szt.
mango 0,5 szt.
pomarańcza 1 szt.
woda kokosowa 0,5 szklanki
kostki lodu 2-3 szt.

Obraną marchewkę, pomarańczę i mango pokroić na mniejsze kawałki, włożyć
do blendera, wlać wodę kokosową, dodać kostki lodu, zmiksować.
Koktajl z buraczka i malin
burak ćwikłowy 1 szt.
maliny 0,5 szkl.
banan 0,5 szt.
woda kokosowa 0,5 szkl.
kostki lodu 2-3 szt.

Koktajl z buraka i malin.
Buraka i banana obrać, pokroić, wsypać do blendera, dodać umyte maliny,
kostki lodu, wodę kokosową, zmiksować.
Koktajl ze szpinaku i jabłka
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jabłko 1 szt
szpinak 1 garść
kiwi 2 szt
sok z pomarańczy 0,5 szkl

kostki lodu 2-3 szt
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Koktajl ze szpinaku i jabłka.
Liście szpinaku umyć, jabłko i kiwi obrać, pokroić.
Wszystkie przygotowane składniki włożyć do blendera, dodać sok z
pomarańczy, kostki lodu i zmiksować.

Poznaj lepiej Ukrainę

LWÓW

Lwów należy do jednego z piękniejszych miast. Jest również największym miastem
zachodniej Ukrainy. Lwów ma również wiele miejsc, które warto odwiedzić, np.:

Budynek opery lwowskiej
Jest on najbardziej charakterystycznym budynkiem we Lwowie. Został on
wybudowany na podstawie planu Zygmunta Gorgolewskiego. W 1900 roku
nastąpiło oficjalne otwarcie, w którym uczestniczyli np. Henryk Sienkiewicz,
Ignacy Paderewski, Henryk Siemiradzki.

Archikatedralny sobór św. Jura
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Jest on położony na placu św. Jura.
Cerkiew jest wybudowana na planie krzyża z kopułą po środku, jest wykonana w
stylu rokokowym Uważa się ją za najważniejszą świątynię dla grekokatolików.
Cerkiew w 1998 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Punkt widokowy na wieży ratusza

Ratusz mieści się w Śródmieściu Lwowa, w centrum placu. Na taras prowadzi
ponad 400 schodów (wysokość wieży wynosi około 60m). Przed wojną wejście na
punkt widokowy kosztowało 20 hrywien (około 3 złote).

KIJÓW

Kijów jest największym miastem i stolicą Ukrainy. Miasto leży nad rzeką Dniepr. Kijów jest
także nazywany „miastem złotych kopuł”. Stolica jest również pełna miejsc godnych
zobaczenia np.:
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Sobór Mądrości Bożej
Jest to cerkiew kijowska, która w 1990 roku została wpisana na listę światowego
dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Mieści się ona na placu w centrum Kijowa .
Obecnie mieści się tam muzeum państwowe oraz dzwonnica, z której można
podziwiać panoramę miasta.

Ławra Peczerska
Pierwszym zabytkiem na terenie Ławry są Święte Wrota i nadbramna cerkiew
Troicka – jedna z wielu na tym terenie. Znajduje się tam również dzwonnica, z
której rozciąga się widok na Dniepr oraz na złote kopuły. Mieszczą się tam też
pieczary, w której można zobaczyć wiele oszklonych trumn.

Muzea
W Kijowie znajduje się bardzo dużo muzeów, które warto odwiedzić np.:
Muzeum historii Ukrainy podczas II wojny światowej
Muzeum Wojny w Afganistanie
Muzeum Jednej Ulicy
Muzeum Bułhakowa
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Muzeum Czarnobylskie

ODESSA
Odessa jest trzecim pod względem populacji miastem Ukrainy. Mieści się ona nad morzem
Czarnym. Podczas II wojny światowej Stalin nadał Odessie tytuł „Miasto Bohater”. Warta
odwiedzenia jest tam:

Aleja chwały
Idąc tą aleją można zobaczyć nagrobki ludzi, którzy oddali życie, by wyzwolić
Odessę z rąk nazistów. Na końcu alei można spostrzec Pomnik Nieznanego
Marynarza, przy którym płonie wieczny znicz.

Diabelski młyn
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Następną atrakcją jest diabelski młyn, który jest również największym w całej
Ukrainie. Z góry rozlega się piękny widok na Morze Czarne. Wejście na młyn
kosztuje około 14 zł, więc jest to niedużo.

Schody Potiomkinowskie

Warto też przejść się monumentalnymi schodami Potiomkinowskimi, które
prowadzą do centrum miasta. Są one najbardziej rozpoznawalnym symbolem
Odessy (mają aż 192 stopnie). Na szczycie schodów można zobaczyć pomnik
Richelieu – gubernatora Odessy, który przyczynił się do rozwoju miasta.

CIEKAWOSTKI O UKRAINIE
1. Narodową potrawą Ukrainy jest barszcz, a narodowym drzewem jest sosna.
2. Ukraińcy większość drobnych dolegliwości leczy wódką.
3. W szkołach na Ukrainie występuje 12 – sto stopniowa skala ocen.
4. Ukraina jest dwukrotnie większa od Polski.
5. Motto kraju brzmi: „Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom!”
6. Ukraina ma największe na świecie złoża rudy manganu.
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7. Najwyższy szczyt w Ukrainie to Howerla (2061 m n.p.m.).

