
Gofry – lekkie i chrupiące  

Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej 

2 szklanki mleka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

szczypta soli 

1 – 2 łyżki drobnego cukru do wypieków 

1/3 szklanki (80 ml) oleju słonecznikowego 

2 jajka (żółtka oddzielone od białek) 

 

Gofrownicę rozgrzać do wymaganej temperatury. W większym naczyniu zmiksować mąkę, 

mleko, proszek do pieczenia, sól, cukier, olej i żółtka (np. blenderem). Białka ubić na sztywną 

pianę i bardzo delikatnie wymieszać z ciastem. Porcję ciasta przelać do rozgrzanej 

gofrownicy i piec przez około 2 – 3 minuty, do rumianego koloru i chrupkości. Studzić na 

kratce. Podawać z bitą śmietaną lub z ulubionymi dodatkami. 

Smacznego :-). 

 

Sałatka owocowa 

Składniki: 

2 jabłka 

2 banany 

3 kiwi 

2 gruszki 

3 mandarynki  

jogurt naturalny  

 

Owoce dokładnie umyj i obierz. Wszystko pokrój w małą kostkę. Przełóż do salaterek i polej 

jogurtem naturalnym. 

 

Jogurtowiec  

Składniki: 

800 g jogurtu naturalnego 

5 łyżeczek żelatyny 

1/3 szklanki zimnej wody 

150 ml śmietany słodkiej 18% 

1 szklanka cukru pudru 

2 galaretki czerwone (truskawka lub owoce leśne) + 700 ml gorącej wody 

2 galaretki zielone (agrestowa) + 700 ml gorącej wody 

1 galaretka pomarańczowa + 350 ml gorącej wody 

 

Galaretki czerwone przesypujemy do miski, zalewam gorącą wodą (zmniejszamy ilość wody 

w stosunku do ilości podanej na opakowaniu) i mieszamy do rozpuszczenia. Przelewamy do 



płaskiego naczynia i odstawiamy do całkowitego wystygnięcia, następnie wstawiamy do 

lodówki, aby stężała, najlepiej na całą noc. Tak samo postępujemy z pozostałymi galaretkami. 

Tortownicę o średnicy 24 cm wykładamy folią aluminiową, tylko spód. Odstawiamy. 

Stężałe galaretki wyjmujemy z lodówki i kroimy w kostki. Przekładamy je do tortownicy. 

Odstawiamy do lodówki. Żelatynę przesypujemy do filiżanki, zalewamy zimną wodą i 

odstawiamy na kilka minut. W małym rondlu zagotowujemy śmietanę, zestawiamy z palnika i 

dodajemy żelatynę. Mieszamy energicznie małą trzepaczką do czasu aż cała żelatyna się 

rozpuści. Odstawiamy, aby mieszanina trochę przestygła. Do wysokiego naczynia 

przekładamy jogurty, dodajemy cukier puder i miksujemy. Następnie do jogurtu, cały czas 

miksując, pomału wlewamy rozpuszczoną żelatynę. Jogurtową masą zalewamy galaretki. 

Delikatnie mieszamy i odstawimy do lodówki. 

 


