
Babeczki na  
Dzień dziecka 

kotlina natury to marka wybornych jaj z chowu ekologicznego, wolnego wybiegu,
ściółkowego, a także znoszonych przez kury zielononóżki.

więcej przepisów znajdziesz na:

www.kotlinanatury.pl

70 minut 6 sztuk

SK ADNIKI PRZYGOTOWANIE

1. Włącz w piekarniku grzanie od góry i dołu, 175°C. 
Wszystkie mokre składniki i cukier połącz ze sobą 
przy pomocy trzepaczki. Przesiej do nich pozostałe 
suche składniki i wymieszaj przy pomocy drewnia-
nej łyżki lub szpatułki. Mieszaj bardzo krótko, tylko 
do połączenia się składników. Lepiej zostawić kilka 
grudek mąki w cieście, niż wymieszać je za bardzo 
– to wpływa na wyrastanie babeczek podczas pie-
czenia. 

2. Przełóż masę do formy na babeczki posmarowanej 
olejem lub wyłożonej papilotkami, a następnie roz-
łóż na wierzchu owoce, lekko wbijając je do środka. 
Posyp grubo rafinowanym cukrem i piecz ok. 35 min. 
lub do „suchego patyczka“. Ostudź babeczki w for-
mie, a gdy będą na tyle chłodne, że dadzą się wy-
ciągnąć, przełóż je na kratkę lub drewnianą deskę.

3. Babeczki udekoruj kremem i wybranymi posypkami 
– możesz to zrobić z dziećmi – będzie to dla nich 
dobra zabawa. 

składniki na babeczki: 
• 1 jajo
• 70 g jogurtu greckiego
• 45 g oleju + 2 łyżki do wysmarowania formy
• 60 g cukru
• 150 g mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• ¼ łyżeczki sody oczyszczonej
• owoce do wyboru: np. 2/3 szklanki mrożonych 

borówek, 1 szklanka truskawek, 1 jabłko podduszone 
uprzednio na maśle i miodzie

• 2 łyżki cukru grubo rafinowanego

Składniki na dekoracje  
(do wyboru): 

• krem przygotowany ze 100 g serka mascarpone  
i 100 g śmietanki 36%

• masło orzechowe 100%
• ½ szklanki świeżych owoców np. malin
• 2 łyżki proszku z liofilizowanych owoców  

np. z malin lub truskawek
• garść pokruszonych orzeszków  

np. pistacji lub laskowych
• 2 łyżki ekspandowanego amarantusa
• 2 łyżki wiórków kokosowych

Australian 
folded egg

2 porcje20 minut

składniki na danie:

• 4 jaja
• 2 łyżki gęstej śmietany 30%
• sól i świeżo mielony pieprz do smaku
• 1 łyżka masła

1. Zacznij od dodatków. Awokado rozgnieć (na przy-
kład przy pomocy widelca).  Cebulę dymkę wraz 
ze szczypiorkiem posiekaj i większość dodaj do 
pasty wraz z sokiem z cytryny, dopraw solą, pa-
pryką i wymieszaj.

2. Jaja wybij do miseczki, dodaj śmietanę, dopraw 
solą, pieprzem i dokładnie ze sobą wymieszaj. 
Rozgrzej na patelni masło, a gdy zacznie skwier-
czeć, wlej masę jajeczną. Pozostaw na ok. 30 sek., 
aż boki zaczną się ścinać, jak w omlecie. Wówczas 
przy pomocy szpatułki ściągnij kolistym ruchem 
do środka tę ściętą frakcję, robiąc na brzegach 
miejsce dla wciąż płynnej części. Po kolejnych 
kilkunastu sek. powtórz procedurę i ewentualnie 
jeszcze raz, jeśli jajka jeszcze się nie zetną. Całość 
nie powinna trwać dłużej niż 1 minutę. W tej meto-
dzie chodzi o to, żeby możliwie jak najmniej mie-
szać zawartością patelni, aby jajecznica miała 
delikatną i puszystą konsystencję.

3. Kromki chleba posmaruj cienką warstwą masła 
i zgrilluj na patelni tylko do lekkiego zarumienienia 
i podgrzania. Posmaruj je pastą z awokado, nałóż 
porcję jajecznicy, posyp pozostałą dymką oraz 
szczyptą ostrej papryki i podawaj.

• 1 dojrzałe awokado
• 2 cebule dymki
• sok z ok. ¼ cytryny
• sól i ostra papryka w proszku 

(lub pieprz) do smaku

dodatki:


