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Wstęp
Pomysł na e-booka kiełkował 
w mojej głowie już bardzo 
długo. Ale jakoś nigdy nie 
miałam odwagi i wiary w to, 
że spotka się z zaintereso-
waniem. Jednak, dzięki moim 
czytelniczkom na blogu 
i słuchaczkom na Facebooku 
i Instagramie, doszłam do 
wniosku, że warto. Piszecie mi, 
że czekacie, że podobają Wam 
się moje propozycje dań na 
wynos, dlatego odważyłam się 
i dzisiaj ten e-book ujrzy 
światło dziennie. Mam 
nadzieję, że zapewni Ci on 
wiele pysznych chwil.

Dlaczego dania do łapki?

Kiedy jesteśmy w podróży lub jedziemy na działkę albo nad jezioro zawsze 
przygotowuję coś do jedzenia. Jest to dla mnie rzecz naturalna, bo tak robiła 
moja mama. Robię to przede wszystkim dlatego, że nie chcę, żebyśmy byli 
zmuszeni zajadać się przetworzonymi daniami z baru szybkiej obsługi lub 
stacji benzynowej. Poza tym, po takich daniach źle się czuję. Dlatego tym 
bardziej, nie chcę, żeby jadła je moja rodzina.



4

Dla kogo jest 
ten e-book?

Dla każdego. Dla mamy, która chce, żeby 
jej dzieci jadły zdrowo i kolorowo. Dla 
osoby, która zmuszona jest jeść posiłki 
w pracy i chce, żeby były zdrowe. Dla 
studenta, który spędza cały dzień na 
uczelni. Oraz dla rodziny na całodniowe 
wypady nad jezioro, czy podczas podróży.

Jaki jest czas 
wykonania potraw?

Jeśli czytasz mojego bloga lub obserwujesz 
mnie na Instagramie, pewnie już wiesz, że 
jestem miłośniczką szybkich dań. Dlatego 
praca nad większością z potraw nie jest 
żmudna i czasochłonna. Oczywiście, jeśli 
chodzi o pizzerinki czy gofry, proces 
wydłuża się przez obróbkę termiczną. Ale 
samo przygotowanie ich nie zajmuje dużo 
czasu. Do tego, część dań można zrobić 
z resztek, jak np. sałatkę makaronową lub 
tubki.

Czy potrzebne są jakieś 
nietypowe produkty?

Właściwie to nie. Ten e-book powstał 
z  myślą o osobach zabieganych, dlatego 
nie spodziewam się, że masz czas biegać 
po sklepach w poszukiwaniu 
egzotycznych produktów . Wszystkie 
produkty znajdziesz w najbliższym 
supermarkecie. Jedyny problem możesz 
mieć z mąką orkiszową. Ja kupuję ją 
w Tesco, Auchan lub w sklepach ze 
zdrową żywnością. Opłaca się też kupić ją 
w większych ilościach przez Internet.
 

Czy dania są zdrowe 
i dietetyczne?

I tak i nie. Dania na pewno możemy 
nazwać zdrowymi. Jest dużo warzyw, 
mało soli, a cukier zastępujemy 
ksylitolem i używamy go w małych 
ilościach. Jeśli chodzi o aspekt 
dietetyczny, to część na pewno może za 
takie uchodzić. Na przykład sałatka z 
makaronem, omlet czy placuszki. Gofry 
mają dużo białka, więc też będą 
ciekawym urozmaiceniem diety. Prawda 
jest taka, że każde z tych dań możesz 
włączyć do diety odchudzającej jeśli tylko 
utrzymasz dzienny de�cyt kaloryczny.

Wstęp
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Mąka

Mąka, której używam to orkiszowa biała lub 
pełnoziarnista. W każdym przepisie zaznaczam, 
której użyłam. Dlaczego mąka orkiszowa? Bo 
ma dużo więcej witamin i minerałów niż 
pszenna. A mąki pełnoziarnistej używam 
dlatego, że ma więcej błonnika i powoduje, że 
uczucie sytości pozostaje na dłużej. Jednak 
zdaję sobie sprawę, że nie zawsze ma się dostęp 
do mąki orkiszowej. Poza tym nie należy ona 
do najtańszych. Dlatego zamiast mąki 
orkiszowej można użyć pszennej lub owsianej. 
Jednak bardzo polecam kupienie większej ilości 
mąki orkiszowej przez Internet – wtedy 
wychodzi taniej. A jeśli masz dostęp do młyna, 
który taką mąkę sprzedaje, to już lepiej być nie 
może.

Cukier

W swojej kuchni nie używam zwykłego cukru 
– no może jedynie do „nakarmienia” drożdży. 
Zastąpiłam go ksylitolem, który ma prawie 
połowę mniej kalorii niż cukier, ma też niski 
indeks glikemiczny, dlatego polecany jest 
cukrzykom i osobom z insulinoopornością. 
Badania wykazują też, że ksylitol, czyli inaczej 
cukier brzozowy, działa antybakteryjnie i 
zmniejsza występowanie próchnicy na zębach. 
Ale pamiętaj, że to wciąż cukier, dlatego należy 
używać go z głową.

Niestety, w sklepach stacjonarnych ksylitol 
wciąż jest dość drogi, dlatego bardzo zachęcam 
Cię do zakupów internetowych. Ja kupuję w 
kilogramowych opakowaniach i płacę niewiele 
więcej niż za 250g w sklepie stacjonarnym.

Przydatne wskazówki

Ser feta i halloumi

Oba według mnie są pyszne i nadają daniom 
słonego smaku. Jednak, jeśli będziesz 
przygotowywać dania dla dzieci, ten smak 
może nie przypaść im do gustu. Dlatego 
zamiast tych dwóch serów możesz użyć starej 
dobrej MOZZARELLI. 

Jakich sprzętów 
potrzebujesz do zrobienia 
dań?

 Mocnego blendera – ja używam 
ermomixa, ale zwykły blender też da 
radę. Możesz jedynie mieć problem ze 
zmiksowaniem szpinaku na gładko, jeśli 
Twój blender jest o niskiej mocy.

 Gofrownicy – do twarogowych gofrów, ale 
to tylko jedno danie. Ja kupiłam mój 3w1 
w Lidlu. Jeśli nie masz gofrownicy, ciasto na 
gofry twarogowe możesz spróbować upiec 
w tosterze lub usmażyć na patelni.

 Foremek do muffinów – moje to silikonowe 
z Biedry.

 Piekarnika.
 Patelni – najlepiej takiej do naleśników. 

Łatwo na niej upiec omlet i placuszki bez 
użycia dużej ilości tłuszczu.
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W co warto się 
zaopatrzyć?

 Pouche na koktajle lub musy – to takie 
wielorazowe tubki, do których 
możemy wlać zmiksowane owoce lub 
koktajle. Poza tym, że są wygodne, są 
też w miarę ekologiczne, bo nie 
kupujemy plastikowych tubek w 
sklepach za każdym razem kiedy my 
lub nasze dziecko mamy na nie ochotę. 
Ja kupiłam moje na Allegro.

 Wszelkiego rodzaju lunchboxy – 
łatwiej będzie przechowywać w nich 
potrawy niż na przykład w miseczkach 
lub folii aluminiowej.

 Torba termiczna – my dostaliśmy taką 
siatkę zamykaną na zip locka i w niej 
przechowuję wszystkie pudełka na 
wyjazdach i na plaży. Są też fajne torby 
termosy lub lodówki turystyczne. Jeśli 
nie masz żadnego z powyższych, 
pudełka owinięte w ręcznik kuchenny 
lub siatka wyłożona folią aluminiową 
też w pewien sposób ochronią dania 
przed ciepłem.

Przydatne wskazówki

Co możesz spakować do 
lunchboxów poza daniami 
z e-booka?

Poza daniami, które proponuję, jest wiele 
produktów podstawowych i przekąsek, 
które możesz zapakować do pudełek.

 Arbuz – ja kroję w kostkę, ale 
pokrojony na paski lub w całości może 
zachować świeżość na dłużej. Zajadamy 
się arbuzami wręcz nałogowo. Jest 
super alternatywą, kiedy dziecko 
zapomina o piciu wody.

 Orzechy, suszone owoce, mieszanki 
studenckie – sycące, zdrowe, dodające 
energii.

 Wa�e ryżowe, trójkąciki, chrupki 
kukurydziane – każdy lubi sobie 
pochrapać  Nie są to produkty idealne, 
bo to takie trochę puste kalorie bez 
wartości odżywczych, ale przydają się 
na czarną godzinę.

 Gotowana kukurydza – dzieciaki ją 
uwielbiają, ja zresztą też. Można 
zawinąć w folię aluminiową, żeby 
dłużej była ciepła.
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Na słono
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Drożdże i cukier rozpuszczamy w szklance wody, mieszając. Do miski wsypujemy mąkę, mieszamy z solą i 
dodajemy olej oraz zaczyn z drożdży. Wyrabiamy przez kilka minut aż powstanie jednolita kulka. Jeśli ciasto 
jest zbyt klejące, możemy dodać odrobinę mąki. Ale lepiej, żeby nie było zbyt tęgie i jeśli przy formowaniu 
pizzerinek się klei, wystarczy ręce oprószyć mąką. Odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 40-
60 minut. Powinno podwoić swoją objętość. Po tym czasie włączamy piekarnik na 180 stopni, góra-dół i 
formujemy kulki wielkości mniej więcej domowej roboty pączków. Układamy je na blaszce wysmarowanej 
olejem i odstawiamy. 

W międzyczasie kroimy cebulę na piórka, szynkę na paski, pomidorki na połówki, mozzarellę trzemy na 
tarce lub rozdrabniamy w blenderze. Pieczarki blanszujemy na małej patelni (ja kroję na plasterki i dodaję 
odrobinę wody – gotuję do miękkości pod przykryciem).

Pizzerinki rozgniatamy dłonią, tak, żeby było łatwo ułożyć dodatki. Układamy dodatki według uznania. 
U mnie wygląda to tak:

 Wersja I: łyżeczka, dwie przecieru, szczypta oregano, szynka, cebula, kukurydza i pieczarki, mozzarella 
(nią posypujemy pizzerinki na kilka minut przed zakończeniem pieczenia)

 Wersja II: pomidorki koktajlowe, odrobina oleju lub oliwy, oregano i na kilka minut przed 
zakończeniem pieczenia mozzarella 

Pizzerinki pieczemy w 180 stopniach około 20 minut aż się zarumienią i lekko zbrązowieją od spodu. 
Najlepiej zrobić test suchego patyczka.

Pizzerinki
 1/3 kostki drożdży
 1 szklanka ciepłej wody
 1 łyżeczka cukru
 3 szklanki mąki białej orkiszowej
 3 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy
 1 płaska łyżka soli

Dodatki:
Podaję moje ulubione dodatki do pizzerinek, ale tak 
naprawdę możesz położyć na nie wszystko na co 
masz ochotę. U mnie to:
oregano, przecier pomidorowy w kartoniku lub passata, 
kulka mozzarelli, szynka (najlepiej prosciutto, ale 
zwykła też może być), czerwona cebula, kukurydza, 
kilka pieczarek, pomidory koktajlowe.
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2 porcje

 100g makaronu z soczewicy, 
ciecierzycy lub groszku*

 1 pomidor lub kilka koktajlowych
 Ogórek gruntowy lub konserwowy
 Pasek sera feta lub kilka kulek 

mozzarelli

* Ja kupuję w Lidlu.

Sałatka z makaronem

Makaron gotujemy według instrukcji na 
opakowaniu, warzywa i ser kroimy w kostkę. 
Mieszamy z makaronem po wystygnięciu.

Sos 1

 2 łyżki oliwy lub oleju rzepakowego
 ¼ łyżeczki musztardy
 Łyżka soku z cytryny
 Szczypta soli
 Szczypta pieprzu
 ¼ łyżeczki miodu

Wszystkie składniki mieszamy energicznie (jeśli 
masz ręczny spieniacz do mleka, nada się do tego 
idealnie) i dodajemy do sałatki.

Sos 2 - wersja mniej lekka

 1 łyżka majonezu
 1 łyżeczka musztardy
 Szczypta soli
 Szczypta pieprzu

Mieszamy i dodajemy do makaronu 
z warzywami i fetą.

Porada:
Jeśli chcemy, by danie było jeszcze bardziej 
sycące, możemy dodać posiekaną sałatę 
lodową. Układamy na wierzchu i mieszamy 
dopiero przed zjedzeniem, żeby sałata nie 
rozmiękła.
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 Opakowanie wrapów 
pełnoziarnistych

 Opakowanie sera halloumi
 Liście sałaty lodowej
 Ogórek konserwowy
 Musztarda
 Majonez

Wrapy z halloumi

Ser Halloumi kroimy na plastry około 0,5 cm. Smażymy je na nieprzywierającej patelni 
aż zbrązowieją i będą miękkie. W międzyczasie podgrzewamy wrapy na suchej patelni. 
Następnie placki smarujemy majonezem i musztardą, albo innym ulubionym sosem 
(ketchup, barbeque, humus). Na sos kładziemy kilka liści sałaty i pokrojone w plastry 
ogórki i ser halloumi. Wrapy zawijamy jak krokiety owijamy folią aluminiową.
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 100g mąki orkiszowej białej
 50g mąki orkiszowej pełnoziarnistej
 Około 200g cukinii startej na tarce  

o dużych oczkach
  jajka
 20g oleju rzepakowego
 Pół łyżeczki suszonej bazylii
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 Pół czerwonej cebuli
 60g fety pokrojonej w kostkę*

* Możesz zastąpić mozzarellą, ale wtedy do 
ciasta dodaj łyżeczkę soli.

Składniki mokre mieszamy w jednej misce, a suche w osobnej, potem łączymy. Pieczemy 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni około 30-40 minut. Najlepiej zrobić test suchego 
patyczka, kiedy zaczną się rumienić.

Muffiny z cukinią
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Bajgle:

 1 jajko
 25g drożdży
 100g ciepłego mleka
 25g oleju lub oliwy
 25g cukru
 1 łyżeczka soli
 400g mąki orkiszowej białej (lub 

pszennej)
 300g mąki orkiszowej pełnoziarnistej
 250g ciepłej wody

Jeśli masz robota kuchennego, wrzuć wszystkie składniki (oczywiście drożdże trzeba pokruszyć) do 
naczynia miksującego i włącz funkcję wyrabiania ciasta na 3 minuty. Jeśli ciasto będziesz wyrabiać 
ręcznie, potrzebne jest poczynienie kilku kroków. Do mleka pokrusz drożdże oraz cukier i wymieszaj aż 
się rozpuszczą. Do dużej miski wsyp mąkę i wymieszaj z solą, następnie dodaj rozczyn, olej i ciepłą 
wodę. Wyrabiaj ręcznie do momentu kiedy ciasto będzie gładkie i elastyczne. 

Wyrobione ciasto przełóż do natłuszczonej miski i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 40 
minut. Po tym czasie ustaw piekarnik na 200 stopni. Ciasto podziel na około 15 kulek, uformuj wałki, 
skręć i połącz końce tak, żeby powstała dość duża dziura (tak około 4cm, ostatnio zrobiłam mniejsze 
i podczas pieczenia dziury zniknęły). Piecz około 12-15 minut.

Bajgielki z jajkiem
Dodatki:

 Serek kanapkowy typu Almette
 1 jajko na jednego bajgla
 Sałata
 Ulubione warzywa na kanapkę 

– u mnie na wynos najlepiej 
sprawdzają się ogórki

Jajko smażymy na nieprzywierającej patelni 
wysmarowanej masłem, bajgla kroimy na pół 
i smarujemy serkiem. Na spód kładziemy liść lub 
liście sałaty, dodajemy jajko i ulubione warzywa 
kanapkowe.
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Na słodko
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 Puszka czerwonej fasoli
 1 dojrzały banan
 2 jajka
 2 łyżki kakao
 1,5 łyżki płynnego oleju kokosowego*
 4 łyżki ksylitolu
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 Garść malin

* Jeśli jest twardy roztapiamy. Zamiast oleju 
kokosowego można użyć masła.

Piekarnik włączamy na 180 stopni. Fasolę odsączamy z zalewy i porządnie płuczemy. 
Następnie wszystkie składniki miksujemy na gładką masę. Jeśli nie masz mocnego 
Bendera, najpierw zmiksuj banana, fasolę i jajka, a potem dodaj resztę składników 
i porządnie wymieszaj. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 40-60 
minut. Lepiej piec odrobinę dłużej, żeby nie zrobił się zakalec (chociaż takie mokre ciasto 
smakuje bardziej jak browni). Jeśli ciasto zaczyna za mocno spiekać się z góry, a nie jesteś 
pewna czy jest dopieczone, przykryj je folią aluminiową i piecz jeszcze 10 minut.

Fasolowe Brownie
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 250g twarogu półtłustego
 100g mąki orkiszowej białej
 2 jajka
 1/3 szklanki mleka
 1 łyżka oleju rzepakowego
 2 łyżki ksylitolu
 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wszystkie składniki miksujemy w blenderze na gładką masę. Ciasto ma mieć 
konsystencję gęstej śmietany. Gofrownicę, (jeśli nie masz, spróbuj zrobić gofry w tosterze 
lub na patelni) porządnie rozgrzewamy i wylewamy standardową ilość ciasta (u mnie 
jedna mała chochelka wypełniona po brzegi). Pieczemy aż gofry przestaną kleić się do 
gofrownicy. Podajemy z cukrem pudrem i ulubionymi owocami lub smarujemy 
ulubionym smarowidłem. Jednak, dla mnie te gofry są pyszne bez żadnych dodatków.

Uwagi:
Jeśli jesteś miłośnikiem gofrów, te mogą cię rozczarować pod względem chrupkości 
– a raczej jej braku. Twaróg powoduje, że są one miękkie. Ale za to bardzo pyszne.

Gofry twarogowe
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 1 dojrzały banan
 Garść truskawek lub innych 

ulubionych owoców
 Garść borówek 
 Około 200g jogurtu naturalnego

Wszystkie składniki miksujemy 
i przekładamy do tubek.

Tubki dla każdego

Ta przekąska może nie wydawać się niczym bardzo odkrywczym, ale piszę o niej, bo jest 
to świetny pomysł na sycące danie w ciągu dnia. Plus moja córka uwielbia jeść z tubek. 
Dzięki temu pomysłowi nie wydaję pieniędzy na musiki w sklepie oraz nie generuję 
dodatkowych śmieci. Idealnie sprawdzą się też w pracy lub na uczelni.

Uwagi:
Możemy zmiksować właściwie wszystko co chcemy. Jeśli chcesz, żeby danie było 
bardziej syte, możesz dodać łyżkę, dwie płatków owsianych. Ja wolę wersję 
koktajlową.
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 1 dojrzały banan
 2 garście szpinaku
 2 jajka
 Około 8 łyżek mąki orkiszowej białej
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 1 łyżeczka cukru waniliowego
 Około ¼ szklanki wody

Banana z jajkiem i szpinakiem miksujemy na gładką masę. Dodajemy mąkę cukier 
i proszek. Mieszamy, dodając stopniowo tyle wody, żeby masa uzyskała konsystencję 
gęstej śmietany. Smażymy na rozgrzanej nieprzywierającej patelni wysmarowanej (nie 
polanej) tłuszczem.

Placuszki można jeść bez dodatków lub wysmarowane serkiem twarogowym 
i z dodatkiem owoców.

Uwagi:
Te placuszki są takie zielone, że aż miło. Moje dziecko bardzo je lubi. Przy okazji 
przemycam w nich szpinak. Świetnie nadawać się będą przy rozszerzaniu diety 
maluszków.

Zielone placuszki
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 50g mąki orkiszowej białej lub 
owsianej

 2 jaja
 1 łyżka ksylitolu
 1 łyżeczka cukru waniliowego

Jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Ja robiłam to ręcznie, ale idealnie będzie 
mikserem. Następnie dodajemy mąkę i delikatnie mieszamy. Ciasto powinno mieć 
konsystencję biszkoptowego, jeśli jest za gęste, dodajemy odrobinę wody. Wylewamy na 
rozgrzaną i wysmarowaną tłuszczem patelnię (najlepiej tą cienką do naleśników), 
przykrywamy i smażymy w średniej temperaturze – u mnie największy palnik skręcony 
do połowy. 

Kiedy omlet się zetnie i zarumieni na spodzie, zsuwamy go na talerz. Następnie patelnię 
przykładamy środkiem do nie usmażonej części omleta, podnosimy talerz i odwracamy 
go razem z patelnią, dzięki czemu omlet ląduje z powrotem na patelnię. Skomplikowane? 
Na YouTube znajdziesz �lmiki instruktażowe jak przekładać omlety. Smażymy aż omlet 
się zarumieni. 

Podajemy z ulubionymi dodatkami. Ja smaruję masłem orzechowym, dżemem lub 
serkiem twarogowym i dodaję banana pokrojonego w plastry oraz sezonowe owoce.

Puszysty omlet
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Praca nad tym e-bookiem była wielką przyjemnością. Mam nadzieję że 
moje przepisy na stałe zagoszczą w Twoim menu i ułatwią Ci życie, 
zwłaszcza podczas wyjazdów i wycieczek.

Jeśli przygotujesz dania z mojego e-booka, będę się bardzo cieszyć jeśli dodasz 
zdjęcia dań na Facebooka lub Instagrama i oznaczysz mnie na nim 
@pipilotka_blog, dodasz hasztag  #pipilotka #przepisypipilotki
i . Będzie mi bardzo miło zobaczyć swoje dania zrobione #zdrowedołpaki
przez Ciebie.

Podziękowania:

Chciałabym podziękować kilku osobom, dzięki którym ten e-book powstał.

Przede wszystkim Tobie, za zapisanie się do Newslettera i głosowanie w ankietach na 
Insta i Facebooku, kiedy pytałam czy pisać e-booka.

Mężowi – za stworzenie bloga od strony technicznej, za złożenie książki i za realizację 
wszystkich moich szalonych pomysłów <3.

Jasonowi Huntowi – za przekazanie ogromu wiedzy, a przede wszystkim za dodanie 
pewności siebie.

Alicji Półról @zakochanawsztuce – za redakcję, motywację i mnóstwo ciepłych słów <3.

Kince @kinkakarolinawilk – również za motywację i pysznego e-booka śniadaniowego. 
No i za jedyny w swoim rodzaju uśmiech.

Zakończenie
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