
 

 

Składniki: 

Bulion: 

 Olej 10g 
 Cebula 100g 
 Pietruszka 60g 
 Por 80g 
 Seler naciowy 40g 
 Liść, ziele, pieprz 

Dodatki: 

 Serwatka 300ml 
 Ziemniaki 50g 
 Brokuły 50g 
 Grzanki z chleba PKU 50G 
 Ser PKU 30g 
 Natka lub inne zioła 5g 

Przygotowanie: 

Warzywa umyj, obierz i pokrój na kawałki i przesmaż delikatnie na oleju. Zalej wodą 3 cm nad 
powierzchnię warzyw, dodaj przyprawy i gotuj 45 minut na małym ogniu.  
Ugotuj ziemniaki i brokuły. Pokrój na kawałki. 
Kromki chleba podpraż i wstaw pod grill w piekarniku z serem. 
Do bulionu wlej serwatkę. 
Dopraw do smaku. 
Na talerz wyłóż ziemniaki i brokuły, zalej zupą, dodaj grzankę i posyp ziołami. 

Przepis na około 6 porcji. 

Energia: 617,75 kcal 

Białko: 10,81g 

Phe: 449,42 mg 

 



 

 

Składniki: 

 Mąka extra krakowska PKU Balviten 250 g 
 Proszek do pieczenia 2 g 
 Masło 120 g 
 Miód 70 g 
 Jabłka 200g 
 Gruszki  200 g 
 Lub ulubiony dżem 

Przygotowanie: 

Wszystkie suche składniki dokładnie wymieszaj, dodaj roztopione masło i miód. Zagnieć ciasto, 
uformuj zwartą kulę i schłodź w lodówce. Zrób wałek i podziel go na kilka części, z których zrób 
kulki i spłaszcz na kształt jajka, na krawędziach zrób rancik. Piecz 15-18 min w 180 stopniach. 
Po upieczeniu nałóż ulubiony dżem i udekoruj owocami. 

Przepis na około 7 porcji bez dżemu 

Energia: 2201,56 kcal 

Białko: 4,06g 

Phe: 156,91 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Składniki: 

 Milupa lp-ringlets 200 g 
 Masło 100 g 
 Zamiennika jaja  20 g 
 Przegotowana woda  80 ml 
 Cukier 70 g 
 Laska wanilii  
 Mąka extra krakowska PKU Balviten  20 g 
 Proszek do pieczenia  5 g 
 Szczypta soli 

Przygotowanie: 

Rozwałkuj na drobne kawałki Milupa lp-ringlets w foliowej torebce. 
Następnie przesyp do miski, dodaj roztopione z laską wanilii masło i cukier. 
Wymieszaj dokładnie. Ubij zamiennik jaja z przegotowaną wodą aż do 
uzyskania piany. Dodać ubite jajo do masy. Do mąki dodaj proszek do 
pieczenia oraz szczyptę soli i wymieszaj dokładnie z resztą ciasta. 
Pozostaw na 10 minut. Wilgotną łyżką nabieraj porcje ciasta i układaj na 
papierze do pieczenia, pozostawiając wolne miejsce pomiędzy ciastkami. 
Piecz na środkowej półce piekarnika rozgrzanego do 170°C przez ok. 15 
minut. Gorące ciastka pozawijaj w papier do pieczenia w formie cukierków. 
 
Energia: 2904,26 kcal 

Białko: 3,91g 

Phe: 109,91 mg 

 


