
Smaki z klasą
przepisy kulinarne na szkolne przysmaki ze śliwką kalifornijską



Dziękujemy za pobranie mini e-booka „Smaki z klasą”.  
Ta unikalna publikacja jest adresowana do rodziców szukających 
pomysłów na pyszne, a jednocześnie zdrowe potrawy szkolne dla 

swoich dzieci. Przepisy kulinarne znajdujące się w e-booku zostały 
opracowane przez autorki, będące pasjonatkami kulinariów, 

a jednocześnie mamami, które na co dzień przygotowują potrawy 
dla swoich pociech. 

W menu znajdziemy chrupiące: pierożki pieczone ze śliwką 
kalifornijską i orzechami autorstwa Mariety Mareckiej, znanej 
z ekranu telewizji kulinarnej Kuchnia+, rozpływające się w ustach 

trufle kukurydziane ze śliwką kalifornijską przygotowane 
przez Katarzynę Marcinewicz, autorkę bloga kulinarno-

fotograficznego – ChilliBite.pl oraz pożywny wrap z musem 
ze śliwki kalifornijskiej, komosą ryżową i kurczakiem, 

opracowany przez dietetyczkę Barbarę Dąbrowską-Górską. 
Ponadto każdy przepis wzbogacony jest informacją na temat jego 

wartości odżywczej. Życzmy pysznej lektury!

Patron medialny

Przepis autorstwa Mariety Mareckiej
Pierożki pieczone ze śliwką kalifornijską i orzechami

Przepis autorstwa Katarzyny Marciniewicz – ChilliBite.pl
Trufle kukurydziane ze śliwką kalifornijską

Przepis autorstwa dietetyczki - Barbary Dąbrowskiej-Górskiej
Wrap z musem ze śliwki kalifornijskiej, komosą ryżową i kurczakiem

SPIS TREŚCI

California Prune Board



Pierożki pieczone  
ze śliwką kalifornijską i orzechami

200g mąki kukurydzianej
100g mąki pszennej + 2 łyżki do podsypania cias-
ta przy wałkowaniu
100g mąki żytniej razowej
2 jaja
2 czubate łyżki masła
1 łyżeczka soli
½ szklanki ciepłej wody
1 białko do posmarowania pierożków  
przed pieczeniem
Ew. mak, sezam do posypania

FARSZ:
50g orzechów włoskich 
300 g śliwki kalifornijskiej 
¾ łyżeczki cynamonu 
1 ½ łyżeczki startego świeżego imbiru 

PRZYGOTOWANIE:
PRZYGOTOWUJEMY FARSZ:
Śliwki kalifornijskie zalewamy ciepłą wodą na wysokość owoców i odstawiamy, aż zmiękną. Odsączamy nad-
miar płynu, przekładamy do wysokiego naczynia i miksujemy blenderem na pastę. Orzechy kroimy drobno, 
dodajemy do śliwek i łączymy z cynamonem i imbirem. 

PRZYGOTOWUJEMY CIASTO:
Obie mąki przesiewamy do miski, dodajemy rozkłócone jaja, sól i mieszając całość widelcem powoli dolewamy 
ciepłą wodę i miękkie masło. Jak składniki zaczną się łączyć zagniatamy miękkie i elastyczne ciasto. Zawijamy 
w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na ok. 30 minut. Piekarnik nagrzewamy do 170 stopni. Ciasto rozwał-
kowujemy na grubość ok. 4 mm i wycinamy krążki śr. ok. 5-6 cm. Na każdy kawałek ciasta kładziemy 1 czubatą 
łyżeczkę farszu ze śliwek kalifornijskich i sklejamy zgrabne pierożki. Układamy na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia i smarujemy wierzch białkiem, obsypujemy ziarenkami sezamu lub makiem. Pieczemy ok. 20 mi-
nut aż lekko zbrązowieją. Podajemy ciepłe lub wystudzone.

SKŁADNIKI:

40 szt.   Czas pieczenia: 20 minut 

Przepis Mariety Mareckiej, prowadzącej program “ABC GOTOWANIA” w telewizji Kuchnia+.  

*Wartość odżywcza:
Na 100g/na 1 porcję (9 sztuk):

Wartość energetyczna (kcal): 239 kcal/ 522 kcal
Białko (w g): 6 g/12 g
Tłuszcz (w g): 6 g/13 g
w tym:

• Nasycone kwasy tłuszczowe: 2 g/5 g
Węglowodany (w g): 43 g/94 g
Cukry proste (w g): 12 g/27 g
Sól (w g): 0,5 g/1,2 g
Błonnik pokarmowy (w g): 4 g/9 g

*obliczenia wykonane przez dietetyczkę mgr inż. Barbarę Dąbrowską-Górską



Trufle kukurydziane  
ze śliwką kalifornijską

Przepis Katarzyny Marciniewicz, autorki znanego bloga fotograficzno-kulinarnego ChilliBite.pl.

100g śliwek kalifornijskich
30g ekologicznych płatków kukurydzianych 100%, bez cukru
30g migdałów blanszowanych
Ok. 30-50ml wody

PRZYGOTOWANIE:
Śliwki kalifornijskie i migdały blendujemy w malakserze do konsystencji kaszy. Dodajemy płatki 
kukurydziane i ponownie miksujemy. Na końcu dodajemy wodę, po łyżce i blendujemy po kilka 
sekund, aż do uzyskania dość spójnej konsystencji. Masa powinna być nieco grudkowa i łatwo się 
sklejać. Dłońmi zwilżonymi wodą formujemy niewielkie trufelki i wkładamy do papilotów. Trufle 
kukurydziane ze śliwką kalifornijską będą idealną i zdrową przekąską na drugie śniadanie. 

SKŁADNIKI:

20 szt.   Czas przygotowania: 10 minut

*Wartość odżywcza:
Na 100g/na 1 porcję (8 sztuk):

Wartość energetyczna (kcal): 356 kcal/ 199 kcal
Białko (w g): 7 g/4 g
Tłuszcz (w g): 10 g/6 g
w tym:

• Nasycone kwasy tłuszczowe: 0,8 g/0,4 g
Węglowodany (w g): 56 g/31 g
Cukry proste (w g): 25 g/14 g
Sól (w g): 0,2 g/ 0,1 g
Błonnik pokarmowy (w g): 8 g/4 g

*obliczenia wykonane przez dietetyczkę mgr inż. Barbarę Dąbrowską-Górską

http://ChilliBite.pl


Wrap z musem ze śliwki kalifornijskiej, 
komosą ryżową i kurczakiem

2 porcje   Czas przygotowania: 15 minut
    Dzień wcześniej: 
    ugrillować pierś z kurczaka, ugotować komosę

Przepis Barbary Dąbrowskiej-Górskiej, dietetyczki i ekspertki kampanii informacyjnej  
„Przyjaciółka z Kalifornii” oraz autorki bloga lunchblog.pl

2 pełnoziarniste tortille pszenne (124g)
1/3 szklanki suchej, czerwonej komosy ryżowej (60g) 
4 łyżki gęstego jogurtu greckiego (80g)
2 łyżki musu ze śliwki kalifornijskiej (5 śliwek kalifornijskich – ok. 50g + 2 łyżki wody)
100g piersi z kurczaka grillowanej z ziołami
1 łyżka pestek słonecznika (10g)
Garść liści rukoli (20g)
1 pomidor malinowy (170g)
Sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Pierś z kurczaka kroimy w paseczki. Pomidora myjemy i kroimy w ósemki. W niewielkim pojemniku blendu-
jemy śliwki kalifornijskie z wodą. 

Przygotowujemy sos: mus ze śliwek mieszamy z jogurtem greckim. W misce mieszamy dokładnie kurczaka, 
komosę i sos. Na tortillę wykładamy liście rukoli, nadzienie z komosy i ósemki pomidora. Posypujemy nasio-
nami słonecznika, oprószamy solą i pieprzem. Zawijamy.

SKŁADNIKI:

*Wartość odżywcza:
Na 100g/na 1 porcję (1 wrap):

Wartość energetyczna (kcal): 164 kcal/503 kcal
Białko (w g): 8 g/24 g
Tłuszcz (w g): 4 g/13 g
w tym:

• Nasycone kwasy tłuszczowe: 2 g/6 g
Węglowodany (w g): 24 g/74 g
Cukry proste (w g): 4 g/12 g
Sól (w g): 0,2 g/0,6 g
Błonnik pokarmowy (w g): 4 g/11 g

*obliczenia wykonane przez dietetyczkę mgr inż. Barbarę Dąbrowską-Górską

http://lunchblog.pl


Ciekawostki na temat 
śliwki kalifornijskiej

Śliwki kalifornijskie nie są dosładzane ani siarkowane.

Śliwa „Petite d’Agen”, z której pochodzą śliwki kalifornijskie, 
została sprowadzona z Europy do USA w trakcie gorączki złota, 

ponad 150 lat temu.

Śliwki kalifornijskie dorastają na żyznych glebach północnej 
Kalifornii w dolinach Sacramento i San Joaquin.

Śliwki kalifornijskie słynące z niepowtarzalnego smaku oraz wysokiej 
jakości importuje ponad 70 krajów świata.

Śliwki w Kalifornii zrywane są sposobem mechanicznym, tak aby owoce 
ani przez moment nie dotykały ziemi sadu.

Śliwki kalifornijskie dostępne są przez cały rok.  
Kupując śliwki kalifornijskie, sprawdzaj na odwrocie opakowania  

kraj pochodzenia. Oryginalne śliwki kalifornijskie powinny  
pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.

www.californiaprunes.pl

https://instagram.com/sliwki_kalifornijskie/
https://www.facebook.com/sliwkikalifornijskie
http://www.pinterest.com/sliwkikali/



