
Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 6 w Katowicach
Klasa 2c Branżowej Szkoły I stopnia im. Janusza Korczaka Specjalna

Jakub

Kinga

Szymon



Bezglutenowy chleb 
warzywny 



Składniki:

 1 szklanka mąki kokosowej

 ½ szklanki pestek dyni

 ½ szklanki pestek słonecznika

 2 łyżki babki płesznik lub błonnika witalnego

 1 duża cukinia

 2 łyżki siemienia lnianego

 1 duża marchewka 

 1 szklanka dyni lub batatów

 4 jajka

 ¼ filiżanki oleju kokosowego

 1 łyżka suszonej papryki

 2 łyżeczki kminku

 2 łyżeczki proszku do pieczenia

 2 łyżeczki soli himalajskiej, morskiej lub jodowanej

 do posypania: dowolne nasiona 



Przygotowanie:

1. Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza

2. Łączymy w misce suche składniki.

3. Warzywa dokładnie myjemy i ścieramy na tarce:
cukinię ze skórką- na średnich oczkach, obraną
marchewkę i obraną dynię.

4. Do osobnej miski dodajemy jajka, olej kokosowy,
starte warzywa i wszystko mieszamy.

5. Łączymy z resztą składników i dokładnie
mieszamy.

6. Przelewamy ciasto do prostokątnej foremki (ok.
25x10 cm).

7. Pieczemy około 60-70 minut.

8. Następnie wyłączamy piekarnik, a chleb
zostawiamy w środku do wystygnięcia.



Wyrób gotowy



Chleb bez mąki 



Składniki

• 1 szklanka pestek słonecznika

• 1 szklanka orzechów laskowych

• 1/3 szklanki siemienia lnianego złocistego

• 1 i ½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej

• ¾ szklanki płatków owsianych

• 4 łyżki otrębów owsianych

• 1 łyżeczka soli

• 1 łyżka miodu

• 1 i ½ szklanki ciepłej wody 



Dodatkowo

Masło do wysmarowania formy

Bułka tarta ze złocistym lnem mielonym lub zwykła bułka tarta 
do posypania formy.



Przygotowanie:
1. Kaszę jaglaną gotujemy 15 min w gorącej wodzie i

zostawiamy do przestudzenia.

2. Do miski wsypujemy wszystkie suche składniki,
dodajemy miód i wlewamy ciepłą wodę.

3. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy

4. Następnie dodajemy kaszę (może być ciepła) i
wszystkie składniki dokładnie łączymy.

5. Całość pozostawiamy w misce przynajmniej jedną
godzinę.

6. Formę (keksową) smarujemy masłem i posypujemy
bułką tartą.

7. Gotową kleistą masę przekładamy do formy,
wyrównujemy dociskamy łyżką i wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza.

8. Pieczemy około 50 minut, następnie wyjmujemy
bochenek z formy na blachę do góry dnem i pieczemy
jeszcze kilka minut, tak aby cały chleb miał chrupiącą
skórkę.

9. Upieczony chleb studzimy na kratce.





Wyrób gotowy



Chleb z suszonymi owocami 



Składniki

• 40 g świeżych drożdży pokruszonych

• 1 łyżeczka cukru

• 300g mleka

• 500g mąki pszennej 

• 25g oliwy z oliwy

• 1 łyżeczka soli 

• 100g suszonych śliwek

• 100g suszonych moreli



Przygotowanie:
1.Z drożdży, cukru, mleka zrobić zaczyn i zostawić do 
wyrośnięcia

2. Pokroić morele i suszoną śliwkę na drobne kawałki

3. Do rozczynu dodać mąkę, oliwę z oliwek oraz sól i wyrobić 
na jednolita masę

4. Dodać do masy pokrojone śliwki i morele

5. Do formy wysmarowanej tłuszczem i obsypaną mąką, 
wkładamy przygotowane ciasto i przekrawamy nożem w kilku 
miejscach

6. Garujemy w piekarniku w temp. 50 stopniach Celsjusza, 
przez 2 godziny 

7. Następnie pieczemy chleb w temp. 220 stopni Celsjusza, 
przez 10 minut, obniżamy temp. Do 200 stopni Celsjusza i 
pieczemy przez 10 minut

8. Obniżamy temp. do 180 stopni Celsjusza i pieczemy aż do 
zrumienienia 



Wyrób gotowy 




