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Prosta Książka Kucharska
Węgierskie Stowarzyszenie Downa z dumą prezentuje pierwszą, łatwo 
przyswajalną Książkę Kucharską.

Książka zawiera 12 międzynarodowych przepisów. Między nimi z pew-
nością odnajdziesz swoje ulubione dania, z których każde jest dosko-
nałym wyborem na kolację w gronie rodziny i przyjaciół.
Książka Kucharska została przetłumaczona na pięć języków; Węgierski, 
Angielski, Słowacki, Czeski oraz Polski.
Mamy nadzieję, że książka dotrze do ludzi z syndromem Downa, oraz 
innymi upośledzeniami umysłowymi, na całym świecie. Chcielibyśmy 
w ten sposób przybliżyć im zwyczaje kulinarne innych narodów.
Dania są zróżnicowane; z Prostą Książką Kucharską, możesz przygoto-
wać pyszne domowe potrawy; zupy, dania główne i desery, dla miłośni-
ków słodkości.
Z naszą Książką Kucharską już wkrótce staniesz się znakomitym ku-
charzem. Przygotuj fartuch kucharski i ciesz się swoimi arcydziełami 
kulinarnymi. Bądź odważny i twórz.
Powodzenia!

Dziękujemy Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, oraz 
wszystkim naszym partnerom, za aktywne uczestnictwo i wsparcie.
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Czeskie przepisy

Placki Ziemiaczane 
(8 placków, 2 podania)

Kotlet schabowy z ziemniakami puree  
(2 porcje)

Zupa grzybowa  
(4 porcje)
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Placki Ziemiaczane 
(8 placków, 2 podania)
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Wyposażenie

kubek

pędzelek kuchenny

miska

widelec, nóż, łyżka

wałek

talerz garnek a przykrywka

tarkamały metalowy kubek

patelnia nieprzywierająca
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Składniki

pół szklanki maki
pszennej

sól2 lub 3 małe ugotowane  
ziemniaki

dżem śliwkowy śliwkowy mąka do obtaczania

4 łyżki stopionego masła

zmielony mak ilość wedle 
uznania
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1. Umyj ziemniaki
2. Włóż ziemniaki w skórkach (w mundurkach) do garnka. Wlej wodę. Woda musi przykrywać ziemniaki.
3. Postaw garnek na kuchence. Ugotuj ziemniaki.
4. Ziemniaki będą gotowe kiedy widelec wbije się w ziemniaka z łatwością.
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5. Wylej gorącą wodę. Zalej ziemniaki zimną wodą.
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6. Ziemniaki nie są już gorące. Ściągnij skórkę za pomocą noża.
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Zetrzyj ziemniaki na tarce, z małymi otworkami.
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8. Dodaj mąki do startych ziemniaków.
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9. Posyp solą ziemniaki i mąkę.
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10. Zagnieć ziemniaki z maką rękami. Wyrób ciasto.
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11. Podziel ciasto na 8 części.
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12. Oprósz stolnicę lub stół mąką. Połóż jedną część ciasta na powierzchni. Oprósz także ciasto mąką.
13. Rozwałkuj ciasto na płaski placek. Powinien mieścić się na patelni. Tak samo rozwałkuj pzostałe części 

ciasta.
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14. Włóż masło do metalowego garnuszka. Roztop masło na kuchence. Zdejmij garnuszek z palnika.



17

15. Rozgrzej patelnię (specjalna, nie przywierająca) na palniku. (Nie potrzebujesz dodawać oleju).
16. Połóż jeden placek na patelni, smaż go przez 3 minuty. Kiedy sie przypiecze odwróć na drugą stronę.
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17. Smaż drugą stronę też ok.3 Min. Placek jest gotowy.
18. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza na cieście, przebij je delikatne widelcem.
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19. Połóż placek na talerzu. Przykryj placek pokrywką żeby nie ostygł.
20. Zanurz pędzel w roztopionym maśle i posmaruj po placku.
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21. Przykryj ponownie placek.
22. Przygotuj pozostałe placki w ten sam sposób.
23. Pozostaw placki pod przykryciem przez 5 minut.
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24. Posmaruj placki dżemem śliwkowym i posyp makiem. Zroluj placki jak naleśniki.
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25. Zroluj placki jak naleśniki.
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Kotlet schabowy 
z ziemniakami puree  (2 porcje)
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Wyposażenie

Kubek

Obieraczka do ziemniaków

Widelec, nóż, łyżeczka do 
herbaty

Wyciskarka do ziemniaków

3 talerze do zupy

GarnekDeska do krojenia

Tłuczek do mięsaPatelnia
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Składniki

2 pocięte porcje schabu

6 średniej wielkości 
ziemniaków

Sół

Pół szkl oleju do smażenia Mleko a Łyżeczka masła

Pół szklanki schabu 1 jajo

Pół szkl tartej bułki
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1. Obierz ziemniaki
2. Obmyj ziemniaki



27

3. Pokrój na części
4. Włóż ziemniaki do garnka. Wlej wodę. Woda musi przykrywać ziemniaki.
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5. Posól wodę
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6. Włącz palnik. Postaw garnek z ziemniakami na palniku. Gotuj ok. 30 min.



30

7. Podczas gotowania ziemniaków przygotuj mięso. 
Wsyp mąkę do pierwszego talerza
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8. Rozbij jajko i w drugim talerzu. Posól jajko.
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9. Rozbętaj (rozmieszaj) jajko widelcem.
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10. Wsyp bułkę tartą do trzeciego talerza
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11. Rozbij pierwszy kawałek mięsa na desce za pomocą tłuczka.
12. Tak samo zrób z drugim kawałkiem
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13. Posól kotlety
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14. Obtocz kotleta z dwóch stron w mące
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15. Następnie zanurz go z dwóch stron w jajku
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16. Potem obtocz dokładnie w bułce tartej. 
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17. Tak samo postępuj z drugim kotletem
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18. Wlej olej na patelnię. Włącz palnik. Postaw patelnię na palniku. Rozgrzej olej. 
Uważaj rozgrzany olej może poparzyć! Odsuń ręceo
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Smaż kotlety ostrożnie w oleju. Dolna strona powinna się zazłocić.
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20. Przerzuć kotlety na drugą stronę, smaż róznież na złoty kolor.
21. Nadziej kotlety widelcem i przełóż na pusty talerz.



43

22. Sprawdż gotujące się ziemniaki. Są gotowe, gdy wicelec wchodzi w nie z łatwością
23. Ostrożnie odlej wodę z ziemniaków
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24. Dodaj do ziemniaków łyżeczkę masła
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25. Rozgnieć ziemniaki na puree.
26. Jeśli puree nie jest wystarczająco puszyste dodaj trochę mleka
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27. Podawaj kotlety z puree na jednym talerzu



47

Zupa grzybowa 
(4 porcje)
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Wyposażenie

Garnek

Obieraczka do ziemniaków

Drewnaina łyżka

Wyciskarka do czosnku

Nóż

Łyżka

Deska do krojenia

Chochla
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Składniki

Pieprz 1 kostka rosołowa

Ćwiartka selera

3 ząbki czosnku

2 ziemniaki

2 łyżeczki olejugrzybów (40 uncji) 3 łyżeczki mąki zwykłej

1 marchewka Korzeń 
pietruszki

2 cebule

MajeranekSól
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1. Umyj, obierz i pokrój ziemniaki
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2. Umyj, obierz i pokrój marchewkę
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3. Umyj, obierz i pokrój selera
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4. Umyj, obierz i pokrój pietruszkę
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5. Oczyść i pokrój grzyby
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6. Obierz cebulę. Posiekaj ją.
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7. Wlej 2 łyżeczki oleju do garnka. Włącz palnik, postaw na nim garnek.
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8. Wrzuć cebulę na rozgrzany olej. Zamieszaj drewnianą łyżką
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9. Posyp cebulę mąka. Makę z cebulą stale mieszaj łyżką żeby się nie pzrypaliły. Poczekaj aż mąka się zarumieni.
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10. Wrzuć warzywa i grzyby do garnka. Stale mieszaj zawartość garnka łyżką.
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11. Wlej  1.76 pt wody do garnka
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12. Wsyp sól
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13. Wsyp pieprz
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14. Wrzuć kostke rosołową
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15. Obierz czosnek. Wyciśnij i dodaj do zupy.
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16. Mieszaj zupę od czasu do czasu
17. Gotuj aż warzywa będą miękkie.
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18. Dodaj majeranku
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19. Spróbuj zupę dopraw w razie potrzeby.
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Przepisy słowackie

Demikat - zupa z bryndzy 
(4 porcje)

Kluski ziemniaczane w stylu gomor

Ciastka z kwaśnymi wiśniami
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Demikat - zupa z bryndzy   
(4 porcje)
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Wyposażenie

Obieraczka do ziemniaków

Nóż Mała miseczka

Deska do krojenia Chochla

SzklankaGarnek

Wyciskarka do czosnku
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Składniki

3 łyżeczki masła (50 g)4 ziemniakiKostka bryndzy

3 szkl wody

Sól

1 łyżeczka cukru kryształ 1 ząbek czosnku

3/4 szklanki kwaśnej 
śmietany (175g)

2 łyżeczki mąki

Ocet winny
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1. Obierz ziemniaki i opłucz w wodzie.
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2. Pokrój ziemniaki 
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3. Włóż masło do garnka. Włącz palnik. Postaw garnek na palniku, roztop masło.
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4. Posyp masło mąką.
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5. Smaż stale mieszając
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6. Wlej wodę do garnka. Wymieszaj wodę z mąka i masłem.
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7. Dorzuć ziemniaki do garnka
8. Ugotuj ziemniaki do miekkości (sprawdzaj miekość widelcem)



79

9. Obierz czosnek, wycisnij w wyciskarce i wrzuć do zupy.
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10. Wymieszaj kwaśna śmietanę z bryndzą w misce. Wlej do zupy.
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11. Dodaj soli
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12. Wlej pare kropli octu winnego i szczyptę cukru
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13. Spróbuj zupy, w razie potrzeby dopraw sola lub octem lub cukrem
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14. Rozlej zupę do talerzy, podawaj z grzankami
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Kluski ziemniaczane 
w stylu gomor
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Wyposażenie

Tłuczek do ziemniaków

Wyciskarka do czosnku

Nóż Miska

Patelnia i pokrywka

Łyżeczka do herbaty

Miarka

GarnekDeska krojenia

Tarka

Durszlak
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Składniki

8.8. Oz. Wędzonego mięsa0.81 lb białej mąki typ 5502.2 lb ziemniaków

5.3 oz. Boczku wędzonego

Łyżeczkę majeranku

21 oz. Kapusty kiszonej 1 ząbek czosnku

2 jajka

2 cebule
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1. Obierz ziemniaki, obmyj w wodzie
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2. Przekrój na 2 części
3. Zetrzyj jedną połówkę ziemniaka na tarce, odłóż na bok.
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4. Pokrój pozostałe ziemniaki na części
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5. Wrzuć pokrojone ziemniaki do garnka, zalej wodą,tak aby zakrywała ziemniaki.
6. Posól wodę.
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7. Ugotuj ziemniaki, sprawdź ich miękość widelcem.
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8. Ostrożnie odlej wodę z ziemniaków
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9. Rozgnieć ziemniaki tłuczkiem.
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10. Przełóż ugotowane ziemniaki do miski. 
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11. Dodaj startego, surowego ziemniaka
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12. Wbij 2 jajka do ziemniaków
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13. Dodaj wędzone mięso



99

14. Dosyp mąki
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15. Posól i dodaj majeranku
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16. Obierz czosnek, wyciśnij, dodaj do miski ze składnikami
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17. Zagnieć ciasto w misce, wymieszaj dokładnie wszystkie składniki
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18. Zagotuj wielki garnek wody, osól ją.
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19. Formuj kluseczki z ciasta. Najłatwiej jest robić to mokrymi dłońmi.
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20. Kiedy woda będzie wrzała wrzucaj powoli kluski do garnka
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21. Kluski będą gotowe, gdy wypłyną na powierzchnię wody
22. Gotuj je ok. 5 min
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23. Wyłów kluski durszlakiem
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24. Obierz cebulę, posiekaj.
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25. Pokrój boczek w kostkę, wsyp na patelnię
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26. Rozgrzej patelnię, usmaż boczek na skwarki
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27. Dodaj cebulę do smażącego się boczku, zarumień.
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28. Dodaj kapustę kiszoną do boczku z cebulą, wlej pół szklanki wody, przykryj patelnie pokrywką
29. Mieszaj od czasu do czasu
30. Kapusta zmięknie
31. Wyłącz palnik



113

32. Wyłóż na talerzu kapustę z boczkiem i cebulą oraz kluski (możesz je przekroić na pół)
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Ciastka z kwaśnymi 
wiśniamiv
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Wyposażenie

Nóż

Duża miska Płaska drewniana łyżka

Papier do pieczenia

SzklankaMała blacha do pieczenia

Mikser
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Składniki

Szkl mąkiSzklanka cukru kryształSzklanka kwaśnej 
śmietany

Paczka proszku do 
pieczenia

Pół szkl oleju Słoik wiśni bez pestek 
(konserwowe lub z 
kompotu) lub świeżych 
pozbawionych pestek

2 jajka

Paczka cukru waniliowego
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1. Nagrzej piekarnik do temp.180 c
2. Odstaw wiśnie na bok
3. Wrzuć wszystkie pozostałe składniki do miski:
4. Cukier
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5. Mąkę
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6. Kwaśną śmietanę
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7. Proszek do pieczenia
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8. Cukier waniliowy
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8. Jaja
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10. Olej
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11. Wymieszaj wszytko mikserem
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12. Wyłóż blachę do pieczenia papierem.
13. Ciasto wyłóż na blachę.
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14. Wyrównaj płaską łyżką
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15. Wyłóż na ciasto wiśnie
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16. Włóż blachę do nagrzanego piekarnika
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17. Ciasto zapiecze się na rudawo (czerwonawo)
18. Wyłącz piekarnik, wyjmij blachę
19. Pozostaw ciasto do ostygnięcia
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20. Pokrój ciasto
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Polscy recepty

Zupa ogórkowa   
(danie dla 4 osób)

Kopytka   
(danie dla 4 osób)

Szarlotka z kaszą manną
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Zupa ogórkowa  
(danie dla 4 osób)
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Będziemy potrzebować

deska do krojenia

miska obieraczka do ziemniaków

chochelkagarnek z pokrywką

tarka nóż
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Składnik

1 kg ziemniaków2 marchewkipół kilo kiszonych 
ogórków

duży kawałek piersi 
kurczaka, bez kości
(ok 420 gram)

6 kostek rosołowych

1 cebula

1 kubeczek śmietany 
(ok 186 gram)
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1. Zetrzyj na tarce ogórki kiszone (użyj strony tarki z większymi oczkami)
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2. Umyj, obierz i pokrój marchewkę na plasterki.



137

3. Umyj, obierz i pokrój ziemniaki na małe kawałki.
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4. Umyj pierś kurczaka i pokrój na małe kawałki.
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5. Umieść w garnku starte ogórki, marchewkę, ziemniaki, cebulę oraz mięso.



140

6. Wlej do garnka wodę, powinna zakrywać wszystkie składniki.
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7. Wrzuć do ganka 6 kostek rosołowych.
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8. Nastaw garnek na ogniu, przykryj przykrywką.
9. Gotuj aż warzywa i mięso będą miękkie (sprawdzaj widelcem).
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10. Dodaj śmietanę, wymieszaj dokładnie z zupą.
11. Odstaw garnek z ognia.
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12. Rozlej zupę do talerzy.
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Kopytka  
(danie dla 4 osób)
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Będziemy potrzebować

stolnicanaczynie żaroodporne / 
blacha do piekarnika

miska

łyżka

garnek z pokrywkąnóż patelniatłuczek do ziemniaków

cedzak
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Składniki

320 gram mąki3 jajka195 gram ziemniaków 
(ok 2 kg)

Ok. 200 gram boczku sól pieprz

3 cebule

2 łyżki smalcu

2 kg krumpli
3 tojás
30 dkg finomliszt
3 fej vöröshagyma
20 dkg kockázott baconszalonna
2 evőkanál zsír(60 gramm)
só
bors
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1. Umyj, obierz i pokrój ziemniaki.
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3. Włóż ziemniaki do garnka, zalej wodą tak, aby ziemniaki były przykryte.
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4. Dodaj ok. pół łyżeczki soli. 
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5. Nastaw garnek na ogniu i gotuj aż ziemniaki będą miękkie (sprawdzaj widelcem).
6. Ostrożnie wlać wodę z ziemniaków.
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7. Odcedź ostrożnie ziemniaki, ubij je i odstaw na bok.
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8. Obierz i posiekaj cebulę.
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9. Włóż smar do patelni. Umieścić garnek na kuchence.Smar topi.
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10. Stop smalec na patelni, dodaj cebulę i podsmażaj aż będzie miękka.
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11. Pokrój boczek i wrzuć na patelnię, wymieszaj z cebulą. Smaż aż się lekko przypieką.
12. Odstaw patelnię z ognia.
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13. Ostygnięte ziemniaki wymieszaj z mąką.
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14. Wbij jajka do ziemniaków wymieszanych z mąką.
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15. Dopraw solą i pieprzem.
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16. Wyrób ciasto.
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17. Posypać trochę mąki na powierzchni roboczej.
18. Posyp stolnicę mąka, przełóż ciasto na stolnicę i pokrój ciasto na 5 części.
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19. Z kawałków ciasta uformuj podłużne wałeczki, grubości palca. 
Nożem posypanym mąka, pokrój ciasto ukośnie, na małe kawałki.
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20. Zagotuj wodę w dużym garnku, posól.
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21. Delikatnie wkładaj kopytka do wody, przemieszaj łyżką, aby nie przywarły. Gotuj ok 5 minut 
(do wypłynięcia kopytek na powierzchnię wody).
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22. Wyjmij kopytka za pomocą cedzaka i przełóż na blachę / naczynie żaroodporne
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23. Wyłączyć piec.
24. Włącz piekarnik.
25. Wymieszaj kopytka z wcześniej przygotowanymi cebulą i boczkiem.
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26. Piecz przez ok. 30 minut, tak, aby całość się lekko przypiekła.
27. Zdjąć patelnię z piekarnika. Wyłącz piekarnik.
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28. Przełóż kopytka na talerze.
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Szarlotka z kaszą manną
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Będziemy potrzebować

forma do pieczeniamiska 

papier do pieczenia

kubek (ok 240 ml)

nóż

drewniana łyżka
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Składniki

pół szklanki cukru pudru1 szklanka mąki1 szklanka kaszy mannej

margaryna (ok. 53 gram) cynamon (zmielony)

pół opakowania proszku 
do pieczenia 

2 jabłka
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1. Wlać filiżankę kaszy manny do miski.
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2. Wsyp do miski kaszę manną oraz mąkę.
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3. Wlać pół szklanki cukru pudru do miski.
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4. Dodaj cukier puder i proszek do pieczenia.
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5. Wymieszaj wszystkie składniki drewnianą łyżką.
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6. Przykryj dno formy do pieczenia papierem do pieczenia. Nadmiar papieru odetnij.
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7. Wsyp większą część przygotowanego wcześniej proszku (kasza manna, mąką, cukier i proszek 
do pieczenia) do formy. 

8. Pozostałą część odłóż na bok.
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9. Obierz jabłka i pokrój je na plastry.
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10. Połóż plastry w formie, tak, aby przykrywały całe ciasto.
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11. Posyp jabłka cynamonem.
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12. Posyp całość pozostałą częścią ciasta.
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13. Pokrój margarynę na małe kawałki, rozłóż kawałki na górze ciasta.
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14. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Upiec ciasto (1 godzina).
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15. Piecz ciasto około godziny, ciasto powinno być za brązowione.
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16. Wyjmij ciasto z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.
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Przepisy Węgierskie

Bulion z mięsa

Paprykowe ziemniaki 

Naleśniki  
(ok 15- 20 sztuk) 
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Bulion z mięsa
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Będziemy potrzebować

garnek z pokrywką

zlewka/ kubek obieraczka do ziemniaków

nóż łyżka

deska do krojenia

chochelka
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Składniki

2 marchewkitylna część kurczaka 
(plecy)

sól

3 skrzydełka z kurczaka

1 seler

pieprz

2 drobiowe kostki 
rosołowe

1 pietruszka (korzeń)

1 cebula
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1. Umyj mięso.
2. Wlać 6.16pt. Woda w garnku. Przełącz na piecu. Umieścić garnek na kuchence.
3. Wlej do garnka wodę, włóż mięso, gotuj na małym ogniu.
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4. Obrać i pokroić marchewki.
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5. Obierz i posiekaj marchew i pietruszkę.
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6. Obierz i przekrój na pół selera.
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7. Obierz cebulę.
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8. Krople tłuszczu włączyć się w wodzie.
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9. Wrzuć marchew, pietruszkę, cebulę i seler do wody.
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10. Umieścić dwa seryjnych kostki w zupie.
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11. Włóż soli w zupie.
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12. Załóż pieprz do zupy.
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13. Przykryj garnek i gotuj zupę na małym ogniu.
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14. Sprawdzaj zupę co 15 minut. Na powierzchni zupy będzie się zbierać piana (szumowiny), 
zbierz je nożem i usuń z zupy.
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15. Mięso jest gotowe, gdy jest miękkie.
16. Gotuj aż mięso i warzywa będą miękkie i gotowe (sprawdź widelcem, mięso powinno odchodzić od kości).
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17. Wyłączyć piec.
18. Przelej zupę do talerzy.
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Paprykowe ziemniaki 
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Będziemy potrzebować

rondel

łyżka kuchenna obieraczka do ziemniaków

nóż szklanka (210 ml)

deska do krojenia

łyżeczka
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Składniki

1 szklanka wody4 łyżeczki mielonej 
czerwonej papryki

sól

1 kg ziemniaków

2 ząbki czosnku

Pieprz 1 łyżka stołowa oleju śmietana

Pół laski kiełbasy 
wędzonej (ok 100 gram)

2 cebule

1 opakowanie parówek 
(frankfurterek, ok 210 gram)
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1. Obierz cebulę, umyj i posiekaj.
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2. Obierz i posiekaj czosnek.



210

3. Umyj, obierz i pokrój ziemniaki.
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4. Plasterki kiełbasy zdobyć.
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5. Pokrój  kiełbasę w plasterki.
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6. Wlej olej do rondla i postaw na ogniu.
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7. Wrzuć posiekaną cebulę na olej, zamieszaj.
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8. Cebula zmięknie. Posypać czerwoną paprykę na cebuli.
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9. Kiedy cebula zmięknie, posyp ją papryką i wymieszaj.
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10. Dodaj szklankę wody.
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11. Włóż parówek i kiełbasek na patelni.
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12. Dodaj parówki, kiełbasę oraz czosnek, wymieszaj.
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13. Uruchom wody do miski. Woda pokrywa cebulę, że parówki i kiełbasy.
14. Cebulę, wymieszać z parówek i kiełbasek.
15.  Gotuj przez 10 minut.
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16. Zalej ziemniaki wodą, tak, aby woda zakrywała ziemniaki.
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17. Dodaj sól i pieprz.
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18. Zagotuj, aż będą miękkie.
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19. Wyłączyć piec.
20. Nałóż danie na talerze, podawaj z chlebem i śmietaną.
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Naleśniki  
(ok 15- 20 sztuk)
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Będziemy potrzebować

kubek (240 ml)

płaska drewniana łyżka łyżka

miska chochelka

mikser

merőkanál
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Składniki

sól3 łyżki cukru

Dżem, słodkie kakao w 
proszku, słodkie orzeszki.

2,5 szklanki mąki 
(ok 477 gram)

1 szklanka mleka 3 łyżki oleju

3 jajka

1 szklanka wody 
mineralnej 
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1. Wsyp mąkę i cukier do miski.
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2. Przerwa jaj. Umieścić jaja do miski.
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3. Dodaj jajka i mleko.
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4. Dolej wodę mineralną (może być gazowana).
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5. Salt mieszaniny.
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6. Dosyp szczyptę soli i dodaj olej.
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7. Umieść mikserem w misce.Dolna część włos, nie jest widoczna. 
Włącz mikserem. Dobrze wymieszać składniki. To jest ciasto.
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8. Ciasto powinno mieć kremową, lejącą konsystencję, jeśli jest gęstsze, dolej trochę więcej wody i 
wymieszaj.

9. Odstaw ciasto na godzinę, aby osiadło.
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10. Umieścić kilka kropli oleju do patelni.
11. Wlej odrobinę oleju na patelnię i ustaw na ogniu.
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12. Kiedy patelnia się nagrzeje, wlej porcję ciasta na patelnie (wlewaj chochelką, jedna porcja to ok. 1/3 
szklanki).
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13. Przechylaj delikatnie patelnię na boki, tak, aby ciasto rozlało się równomiernie.
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14. Trzymaj na ogniu parę minut, aż dół naleśnika będzie upieczony 
(lekko brązowy, naleśnik powinien nie przywierać już do patelni). 

15. Podważ naleśnika delikatnie drewnianą szpatułką i przeżuć go na druga stronę.
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16. Usmaż drugą stronę naleśnika (druga strona usmaży się szybciej niż pierwsza).
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17. Zdejmij gotowego naleśnika z patelni na talerz.
18. Nie ma już potrzeby używać oleju. Wlej kolejną porcję na patelnię i smaż jak poprzednio.
19. Smaż naleśniki, aż do wyczerpania ciasta w misce.
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20. Wyłącz gaz.
21. Nałóż na naleśniki wybrane dodatki
22. Zwiń naleśniki.


