
Zwycięskie przepisy Zuzanny Frontczak: 

 
Smoothie 
Zmiksować ze sobą banan, mango i kiwi. 
 
Nutella z awokado 
 Zmiksować ze sobą awokado, 2 banany, łyżeczkę miodu i łyżkę kakao 
 
Ciasteczka „Samo zdrowie” 
Składniki: 1 szklanka płatków owsianych 
  1 szklanka otrąb żytnich 
  ½ szklanki siemienia lnianego 
  ½ szklanki miodu 
  2 jajka 
  ½ szklanki jogurtu 
  garść rodzynek 
Wykonanie: wszystkie składniki wymieszać, nakładać łyżką porcje masy na blachę, piec w 

temp. 175⁰C przez 18 min. 
 

Wyróżnione przepisy: 

 
Babeczki bananowe Natalii Młodzikowskiej: 
Składniki: 1 szklanka mąki pełnoziarnistej 
  ½ szklanki oleju rzepakowego 
  2 banany 
  2 jajka 
  1 płaska łyżeczka cynamonu 
  ½ łyżeczki sody 
  1 łyżeczka proszku do pieczenia 
  3 łyżeczki płatków migdałowych 
  garść rodzynek 
Wykonanie: Rodzynki zalewamy wodą i moczymy. W tym czasie nastawiamy piekarnik na 

180⁰C z termoobiegiem. W misce rozgniatamy widelcem banany, dodajemy 
rozbełtane jajka i olej. Mieszamy. W drugiej misce łączymy mąkę, proszek, 
sodę i cynamon. Łączymy składniki z obydwu misek. Mieszamy. Odsączamy 
rodzynki i wrzucamy do miski. Przygotowane ciasto nalewamy do foremek na 
muffinki do ¾ wysokości. Posypujemy płatkami migdałów. Pieczemy 15 – 18 
min w środkowej kondygnacji piekarnika. 

 
 
Owocowy jogurt Oliwii Hudzińskiej 
Składniki: 1l mleka (nie UHT) 
 1/5 szklanki jogurtu probiotycznego 
 płatki owsiane 
  ulubione owoce jagodowe (jagody, maliny) lub inne 



Wykonanie: Mleko podgrzać, ale nie zagotować, wystudzić żeby było letnie. Połączyć z 
jogurtem probiotycznym, wymieszać i wlać do termosu. Owinąć ręcznikiem i 
zostawić na noc. Rano przelać do słoiczka lub szklanki, przekładając warstwą 
płatków i owoców. Włożyć do lodówki.   

 

Bakaliowy baton Jakuba Flety 
Składniki: 2 szklanki płatków owsianych 
 2 banany 
 2 łyżki miodu 
 po 2 łyżki: rodzynek, żurawiny, orzechów włoskich, słonecznika, itp. 
Wykonanie: Banany rozgniatamy widelcem. Dodajemy miód i rodzynki. Mieszamy. 

Następnie dodajemy pozostałe składniki. Wszystkie składniki mieszamy. 
Formę do keksu wykłądamy papierem do pieczenia, następnie wykładamy 
ciasto, ugniatamy. 

 
 Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temp. 180⁰C przez 12 - 18 min. Po 

wystygnięciu kroimy na batoniki. 


