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BRAK WAM POMYSŁU NA PREZENT?

• W wielu domach Święta Wielkanocne 
to okazja do dawania najbliższym 
prezentów … a  przecież 
najcenniejszym prezentem, jaki 
możemy podarować, jest zdrowie. 
Dlatego też stworzyliśmy 
KARTY PODARUNKOWE 4LINE

• Taką kartę można dać najbliższym 
jako prezent Wielkanocny lub z każdej 
innej okazji J

Może to być :
• Konsultacja dietetyczna
• Program żywieniowy
• Analiza składu ciała



Jak przetrwać święta Wielkanocne i nie przytyć?

Zapraszam do przeczytania kilku prostych 
wskazówek:

• Posiłek zacznij od wypicia szklanki wody 
gazowanej – dzięki niej szybciej doznasz uczucia 
sytości.

• Dania nakładaj na 1 talerz i pamiętaj, aby od 
razu nałożyć wszystko na co masz ochotę. 

• Najpierw nałóż sobie to co lubisz najbardziej, 
potem dodaj specjały do “przetestowania”

• Na talerzu powinny dominować surówki – są 
niskokaloryczne, zapełniają żołądek, a dzięki 
dużej zawartości błonnika ułatwiają także 
perystaltykę jelit.

• Jedz wolno i delektujmy się każdym kęsem. 



Jeżeli święta organizujesz u siebie w domu przygotuj tradycyjne 
potrawy w lżejszej wersji - lekko modyfikując swoje przepisy na 
przykład:
•
Szynkę wieprzową z „kołnierzykiem” z 
tłuszczu, kiełbasę i inne wieprzowe wędliny 
zastąp wędlinami z drobiu lub cielęciny,

• Boczek i kiełbasę zastąp drobiem, a kupne 
wędliny zastąp domowymi pieczeniami np. 
zamiast schabu ze śliwką przygotuj indyka 
z morelami, śliwkami czy żurawiną

• Przygotuj domowe pasztety, kupowane w 
sklepie są zrobione z tłustych, 
niskogatunkowych mięs.

• Sosy, sporządzane na bazie majonezu lub 
oleju zastąp lekkimi sosami z naturalnego 
jogurtu 

• Śmietana niech będzie jak najchudsza lub 
najlepiej zastąp ją jogurtem

• Kiełbasę w żurku zastąp jajkiem

.



• Wielkanoc to wiele potraw z jajek. Jajo samo w sobie nie jest kaloryczne. Ma około 
60 kcal w 1 sztuce. To co sprawia że może być bombą energetyczną to dodatki 
typu majonez, smażone pieczarki, ś śmietana itp.



• Ciężkie bakaliowe ciasta w 
polewie z czekolady, serniki, 
mazurki i paschę zamień na 
ciasta drożdżowe, sernik na 
zimno z galaretką lub lekką 
szarlotkę (zdecyduj się tylko na 
jeden rodzaj ciasta i zjedz nie 
więcej niż 1 kawałek dziennie)

• Gdy inni będą kosztować kolejne 
kawałki Ty poproś o filiżankę 
dobrej kawy



Wielka księga przepisów WIELKANOCNYCH

JAJKA FASZEROWANE PIECZARKAMI

8 porcji, każda 30 kcal
• 16 jajek przepiórczych 
• 10 pieczarek
• 1/2 cebuli 
• 2 łyżki jogurtu naturalnego 1,5% 
• 2 łyżki siekanego szczypiorku
• odrobina soli i pieprzu, 
• tymianek
Pieczarki podsmażyć z cebulą na 
teflonowej patelni bez tłuszczu, ze 
szczyptą tymianku. Ostudzone 
zmiksować z żółtkami i jogurtem, dodać 
sól, pieprz, szczypiorek. Pastą 
faszerować połówki jajek.



• Jajka z pastą z awokado i kiełkami

-4 jajka, 1 awokado, 1 ogórek konserwowy

-1 łyżka jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki soku z 

cytryny

-1 łyżka natki pietruszki, sól, pieprz

-kiełki lucerny lub rzeżuchy lub roszponka

Przygotowanie: jajka ugotować, obrać, przekroić 

wzdłuż. Wyjąć żółtka, przetrzeć z posiekanym 

awokado i jogurtem naturalnym, ogórek posiekać, 

wymieszać z masą, natką, sokiem z cytryny, 

doprawić do smaku. Pastą wypełnić połówki jajek, a 

jajka umieścić w „gniazdach” z kiełków lub 

roszponki



Jaja w łódeczkach z cykorii:

-4 jajka na twardo, 4 duże plastry łososia, 2 cykorie, 8 zielonych oliwek, 
-marynowana papryka, łyżka posiekanego szczypiorku, gałązki kopru,
-jogurt naturalny „bałkański” light – 4 łyżki, estragon, czubryca zielona,
-tymianek, sól, pieprz. Przygotowanie: jaja przekroić wzdłuż na połowy, listki cykorii 
posmarować jogurtem i przyprawić czubrycą, na każdym położyć połówkę jajka, w 
żółtka wcisnąć po oliwce, plastry łososia przekroić na połowy i owinąć nimi połówki jaj 
w taki sposób, aby ich całkiem nie zakryć, jogurt wymieszać z przyprawami i ziołami. 
Na łososiu położyć po łyżce sosu i po małej gałązce sosu. Paprykę pokroić w drobną 
kostkę, wymieszać ze szczypiorkiem, posypać połówki jaj, udekorować pozostałymi 
listkami cykorii.



Jajka z farszem musztardowym z curry:

-4 jajka na twardo
-3 łyżki jogurtu naturalnego
-łyżka musztardy (ostra)
-curry
-sól, pieprz, zioła, pietruszka do dekoracji
-żółtka rozetrzeć z musztardą i curry, 
przyprawić do smaku, wypełnić masą białka, 
udekorować pietruszka.
połówka jajka ok. 50 kcal.



BEZ JAJA KURZEGO czyli jajeczka 
przepiórcze

JAJKA PRZEPIÓRCZE Z LEKKIM SOSEM 
CHRZANOWYM

8 porcji, każda 50 kcal
• 16 jajek przepiórczych 
• 1 opakowanie jogurtu naturalnego 1,5% 
(można pominąć) 
• 1/3 słoiczka tartego chrzanu bez cukru 
i śmietany 
• 1 łyżka musztardy 
• kilka liści sałaty 
• sok z cytryny 
• odrobina soli i pieprzu
Jogurt połączyć z chrzanem, musztardą 
i przyprawami. Jajka przekrojone na pół 
ułożyć na liściach sałaty, oblać sosem 
chrzanowym.



Genialny lekki majonez z kalafiora

• Majonez z kalafiora

• 1/2 ugotowanego na miękko 
kalafiora zmiksować z 6 łyżkami 
oleju rzepakowego, 2 łyżkami octu 
jabłkowego, 2 łyżkami syropu z 
agawy, 1/3 łyżeczki kurkumy i 1 
łyżeczką soli czarnej.

• Zajadać J
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Smalec z fasoli
• Smalec z fasoli

• Namaczamy 2 garści kostek sojowych. Na 
patelni rozgrzewamy 3 łyżki oleju kokosowego, 
wrzucamy cebulę pokrojoną nie za drobno i 4 
kulki jałowca. Smażymy na złoto. Odsączamy 
kostkę sojową, podsmażamy na złoto na 
oddzielnej patelni, dodajemy do cebuli (można 
najpierw na olej wrzucić kostkę a później cebulę). 
Odsączamy puszkę białej fasoli, rozgniatamy 
widelcem w misce. Dodajemy zawartość patelni, 
mieszamy.

• Uwagi: ja na patelnię z kostką/cebulą dodaję 
poza jałowcem 2-3 listki laurowe, 2 ziela 
angielskie; przed zmieszaniem z fasolą usuwam 
je. Do dania finalnego dodaję łyżeczkę 
majeranku.
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Miodowo pomarańczowy indyk:

-1 ½ kg piersi z indyka 
-2 łyżki miodu
-marynata do mięs, sól
-2 łyżki oliwy z oliwek
-1 pomarańcza, łyżka kaparów, 10 zielonych 
oliwek
-zielenina do posypania – dekoracja
Przygotowanie: marynatę wymieszać z 
miodem, oliwą i solą, natrzeć mięso, 
wstawić na noc do lodówki. Ułożyć w 
brytfannie, piec około 80 minut w 180 
stopniach C. 
Ostudzić, pokroić na plastry, przełożyć 
plastrami pomarańczy. Posypać kaparami, 
oliwkami i zieleniną



ROLADA Z INDYKA Z PAPRYKĄ

8 porcji, każda 140 kcal
• 1 pierś z indyka 
• 1 czerwona papryka 
• 1 zielona papryka 
• 1 żółta papryka
• 2 łyżki masło klarowane
• 2 łyżki musztardy 
• odrobina soli i pieprzu 
• świeże/suszone zioła

Paprykę opiec w piekarniku, obrać ze skóry, pokroić w plastry. Pierś indyka 
rozciąć na dwa płaty. 
Każdy z płatów posmarować musztardą, następnie masłem z przyprawami 
i posypać papryką. Mięso obwiązać nitką i podsmażyć na teflonowej patelni bez 
tłuszczu, podlać niewielką ilością wrzątku. Dusić pod przykryciem 20 minut. 
Mięso podawać pokrojone w plastry.
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Żurek z jajkiem 

-zakwas na żur – 1 ½ szklanki
-włoszczyzna: marchew, pietruszka, seler, por, listek laurowy
-ziele angielskie, suszony grzybek
-jogurt naturalny, majeranek, sól, pieprz
-4 jajka
Warzywa zalać 1 ½ litra wody, zagotować, dodać przyprawy, gotować na 
małym ogniu, gdy warzywa będą miękkie wlać zakwas, zagotować, doprawić, 
zabielić jogurtem, do każdej porcji dodać jajko podzielone na ćwiartki. 



Żurek z przepiórczymi jajkami (4 
porcje):

-1 cebula, 2 łyżki oliwy z oliwek
-2 łyżki mąki, 1 litr wywaru z warzyw
-100g wędzonej gotowanej szynki
-2-3 korniszony średnie, sól, pieprz mielony
-150g jogurtu naturalnego
-1 łyżka musztardy
-1 łyżka octu estragonowego
-8 przepiórczych jaj
-łyżka posiekanych listków estragonu
Przygotowanie: cebulę posiekać i zeszklić na gorącej 
oliwie. Posypać mąką, przesmażyć i ciągle mieszając 
dodać bulionu. Doprawić solą, pieprzem, musztardą i 
octem. Gotować około 15 minut. Szynkę pokroić w 
cienkie paseczki, ogórki w drobną kostkę. Jaja ugotować 
na twardo (ok. 6 minut), ostudzić, obrać i przekroić na 
połowy. Do zupy dodajemy jogurt i doprawiamy do 
smaku. Podajemy w miseczkach, dodajemy szynkę, 
ogórki i jajeczka, posypujemy estragonem.
- 1 porcja około 170kcal
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Sałatka wielkanocna  bez majonezu
50 g pora
•50 g marchwi
•1 małe jabłko (130g) 
•1 małe ogórki kiszone
•4 łyżki kukurydzy
•2 jajka
•40 g komosy ryżowej
•1 łyżka soku z cytryny
•150 g jogurtu naturalnego
•2 łyżeczki chrzanu
•1/2 łyżeczki pieprzu
•1/3 łyżeczki soli
•1 łyżeczka tymianku
•1 łyżeczka octu np jabłkowego 



Sałatka z przepiórczymi jajkami

po 100 gr kiełków słonecznika, 
rzodkiewki, soi, lucerny
lub innych ulubionych

100g rukoli
zielony ogórek
pęczek rzodkiewek
8 jajek przepiórki

2 łyżki oliwy + 2 łyżki soku z cytryny + szczypta roztartego suszonego tymianku lub 
gotowy sos sałatkowy np. wiosenny sos sałatkowy 



Pasztet z soczewicy
• 200g czerwonej soczewicy, 500ml bulionu 

drobiowego, 50g nasion słonecznika, 50g płatków 
owsianych, 3 gałązki selera naciowego, 1 duża cebula, 
2 średnie marchewki, 10 pieczarek2 ząbki czosnku, 
pieprz ziołowy, sól, 2 łyżeczki słodkiej papryki, 1/4 
łyżeczki ostrej papryki, oliwa z oliwek

• Otręby Soczewicę zalewamy bulionem, 
doprowadzamy do wrzenia i gotujemy ok 20 min, aż 
do całkowitego wygotowania się wody. Cebulę i 
pieczarki kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na 
oliwie z oliwek, dodajemy startą na tarce marchew 
oraz łodygi selera i smażymy na małym ogniu przez 25 
minut. Słonecznik zalewamy na 10 minut wrzątkiem, 
po czym mieszamy go z ugotowaną wcześniej 
soczewicą i dodajemy do warzyw podsmażonych na 
patelni. Dodajemy płatki owsiane oraz wyciśnięte 
ząbki czosnku i przyprawy, dokładnie mieszamy. 
Foremkę „keksówkę” nacieramy tłuszczem i wszystkie 
ścianki obsypujemy otrębami. Przekładamy do niej 
masę pasztetową i wyrównujemy, na wierzch 
dodajemy nasion słonecznika lekko przyciskają je 
łyżką do ciasta. Umieszczamy w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni i pieczemy przez 60 minut.



Pasztet z ciecierzycy 

-3 szklanki cieciorki
-curry, gałka muszkatołowa, sól, pieprz
-oliwa z oliwek
-płatki owsiane np. bezglutenowe
Przygotowanie: ciecierzycę namoczyć na noc. 
Wodę z namoczenia odlać – to ważne!
Gotować w dużej ilości wody przez ok. 1 godz. 
Ugotowaną ciecierzycę odcedzić, jeszcze ciepłą 
zemleć. Do masy dodać trochę wodę i płatki 
owsiane (ilość – by masa łatwo dała się wyrabiać), 
nie może być zbyt rzadka i zbyt gęsta. 
Otrzymaną masę doprawić gałką muszkatołową, 
curry (można również dodać czosnek, majeranek, 
podsmażoną cebulkę). Pasztet piec ok. 1 godz.



Pasztet drobiowy bez jaj i pszenicy
2 keksówki o długości 20cm, 1 kurczak, 225g marchewki , 60g korzenia pietruszki , 120g 
korzenia selera , 540g wątróbki kurczęcej (nie indyczej) , 170g białej cebuli , 4 ząbki 
czosnku , 1 łyżka suszonego majeranku , 1 łyżeczka soli , 1 łyżeczka pieprzu , 1/2 łyżeczki 
gałki muszkatołowej , 4 jajka przepiórcze, 20g soczewicowej lub jaglanej,2 łyżki oliwy . 
Kurczaka umyć, osuszyć, włożyć do dużego garnka, zalać wodą tak, aby cały kurczak był 
przykryty. Do garnka włożyć również obrane marchewki, pietruszkę i seler. Doprawić solą 
i pieprzem. Zagotować, gotować pod przykryciem na niewielkim ogniu przez godzinę do 
półtorej, w zależności od wielkości kurczaka. Wyjąć mięso i warzywa z rosołu, pozostawić 
je do przestudzenia. W tym czasie oprószyć wątróbkę mąką, doprawić solą i pieprzem. 
Posiekać cebulę, czosnek przecisnąć przez praskę. Rozgrzać oliwę na patelni i podsmażyć 
wątróbkę z czosnkiem i cebulą na złocisty kolor. Kurczaka obrać ze skór, zdjąć mięso z 
kości.
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Cd. pasztet
W maszynce do mięsa zmielić wszystkie składniki tzn. warzywa z rosołu, mięso 
kurczaka oraz wątróbkę z cebulą.
Do masy dodać jajka, doprawić przyprawami, włożyć do keksówki wyłożonej 
papierem do pieczenia lub do jednorazowej foremki aluminiowej (wówczas papier do 
pieczenia nie jest potrzebny). Nie ma potrzeby smarować papieru dodatkowym 
tłuszczem, pasztet nie będzie się do niego przyklejał. Przyciąć kawałek papieru do 
nakrycia pasztetu - to bardzo ważne, pasztet pieczony bez przykrycia będzie miał 
spalony wierzch i będzie przesuszony!
Piec pasztet w 190 stopniach pod przykryciem przez 1 godzinę. Podawać po 
całkowitym wystygnięciu, a najlepiej po nocy spędzonej w lodówce - wówczas dopiero 
pasztet osiągnie swoją właściwą zwartą konsystencję.



Pstrąg w migdałach

2 filety z pstrąga po 150 g, 3 łyżki 
migdałowych płatków, tymianek lub zioła 
prowansalskie (suszone), sok z cytryny, 
łyżka oliwy 10g, Kilka gałązek natki sól. 
Rybę natrzeć solą i ziołami, skropić sokiem 
z cytryny. Wstawić na godzinę do lodówki. 
Ryby ułożyć w żaroodpornym 
wysmarowanym oliwa naczyniu, skropić 
oliwą. Piec 35 minut w 180 C. W połowie 
pieczenia posypać migdałami. Udekorować 
natką

Energia 1 porcji:  368 kcal, Białko 31,2g, tłuszcz 26,7g , węglowodany 1,5g



Mazurek bez jaj mleka i glutenu
• Składniki na ciasto:
1 1/4 szklanki mąki sojowej, 3/4 szklanki mąki z 
amarantusa, 3/4 szklanki cukru, 1 płaska łyżeczka 
proszku do pieczenia, 2 łyżki siemienia lnianego, 1/5 
szklanki gorącej wody, 200 g margaryny roślinnej
• Składniki na kajmak:
• 1/2 szklanki mleka sojowego lub ryżowego w 

proszku (bez wody), 2 niepełne szklanki wody, 1 
szklanka cukru, 1 opakowanie bezglutenowego 
budyniu waniliowego

• Składniki na masę morelową:
• ok. 250 g suszonych moreli, gorąca woda, sok z 

jednej cytryny
• Przygotowanie kajmaku:
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Mazurek cd
• Przygotowanie kajmaku:
• Mleko w proszku rozpuszczamy w gorącej wodzie, wlewamy do garnka i 

wsypujemy cukier. Garnek powinien być wysoki i z grubym dnem. Gotujemy 
tak długo, aż powstanie gęsty syrop. Może to zająć ok. 30-40 minut. Aby 
uzyskać konsystencję kajmaku, odlewamy 1/4 szklanki syropu, rozpuszczamy w 
niej budyń i wlewamy do masy. Gotujemy przez chwilę, aż wszystko zgęstnieje. 
Gotowa masa będzie miała konsystencję rzadkiego budyniu. Zgęstnieje jeszcze 
odrobinę po wystudzeniu, ale nie za bardzo.

• Przygotowanie ciasta: 
• Wszystkie składniki ciasta zagniatamy. Powinna powstać gładka kulka. Jeśli jest 

zbyt lepka, można podsypać mąką. Następnie ciasto wkładamy do lodówki na 
ok. 1 godzinę. Po wyjęciu wyklejamy ciastem wysmarowaną tłuszczem blachę. 
Raczej nie wałkujemy – zbyt mocno się rwie i lepi. Pieczemy w piekarniku ok. 30 
minut w temperaturze 180-200 C.

• Przygotowanie masy morelowej:
• Morele moczymy kilka godzin w wodzie z cytryną, a potem miksujemy je z 

odrobiną wody, w której się moczyły. Powinny mieć konsystencję dżemu.
• Na przestudzony spód nakładamy masę morelową i kajmakową. Można 

dodatkowo ozdobić ciasto morelami i migdałami.
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'Sernik' z kaszą jaglaną i suszoną żurawiną (bez mąki, bez cukru, bez tłuszczu!

(składniki na małą foremkę o średnicy 18 cm)

- 2 jajka (osobno żółtka i białka)
- ok. 125 g chudego twarogu
- 1/4 szklanki kaszy jaglanej (masa sucha)
- 1 średniej wielkości jabłko
- 1 średniej wielkości marchewka
- 3 łyżki suchej kaszy jaglanej- zmielonej
- 1 łyżka syropu z agawy + 2 łyżki miodu
- szczypta sody + ok łyżeczka soku z cytryny
- 1 garść suszonej żurawiny
- cynamon, skórka z cytryny
- ok. 1 łyżka płatków migdałowych

1. Do blendera wrzucamy żółtka, ser, ugotowaną kaszę jaglaną, słodzik, sodę, sok i skórkę z 
cytryny, cynamon. Bardzo dokładnie miksujemy.
2. Trzemy na tarce marchew i jabłko, dodajemy żurawinę.
3. Ubijamy pianę z białek ze szczyptą soli na sztywno.
4. Łączymy wszystko razem (oprócz płatków migdałowych)
5. Przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia (konsystencja śmietany)
6. Pieczemy w 160 stopniach (z termoobiegiem) przez ok. godzinę. Ja studziłam w uchylonym 
piekarniku, ale i tak opadło troszkę, więc myślę że spokojnie można od razu po upieczeniu 
wyjąć z piekarnika :)



BROWNIE WEGAŃSKIE Z AWOKADO

•1/2 szklanki ksylitolu
•Puszka fasoli
•1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 
•1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
•1/2 szklanki kakao 
•1 1/2 szklanki wody 
•1 awokado 
•90 g gorzkiej czekolady
•Wszystko zmiksować i upiec



Kokosowy sernik z tofu i jabłkiem 
(wegański, bez cukru, bez tłuszczu)

- ok. 800 g tofu naturalnego
- 3/4 szklanki mleka kokosowego
- sok i skórka z 1 cytryny
- 6 łyżek syropu z agawy (oczywiście można zastąpić jakimś nierafinowanym 
cukrem, stewią lub melasą.. w przypadku cukru trzeba będzie pewnie dolać 
odrobinkę wody)
- 4 kopiaste łychy wiórków kokosowych
- 6 łyżek otrębów owsianych (świetnie związały masę i nadały budyniowości)
- na wierzch, opcjonalnie: 1 jabłko pokrojone na cienkie plasterki, parę żurawin. 
Miksować  wszystko parę minut. Masę wylać do formy silikonowej jak na tartę, 
ułożyć na wierzchu jabłko i żurawinę. Piec w 180 stopniach z termo obiegiem 
przez około 30 min.



Pralinki z batatów

• Pralinki z batatów

• 2 batary pokrojone w kostkę 
pieczemy na  papierze do pieczenia, 
bez tłuszczu. 20 min w 180 stopniach.

• Rozgniatamy bataty, dzielimy n 2 
części. Do jednej wsypujemy 3 garści 
prażonych wiórków kokosowych,  do 
drugiej części dodajemy zmiażdżone 
migdały i orzechy laskowe, włoskie -
po garści. Wyrabiamy ciasta, 
formujemy kulki, obtaczamy je w 
wiórkach kokoswych

Poradnia Dietetyczna 4LINE, www.4line.pl, 

agnieszka@4line.pl, tel: 502 501 596



•SENIK NA ZIMNO

•1 kg serka homogenizowanego naturalnego 
•3 bardzo dojrzałe banany 
•1 szklanka otrębów owsianych 
•1 jajo 
•250 g borówek 
•4 łyżeczki żelatyny 
•300 ml jogurtu naturalnego 
•6 łyżek ksylitolu (cukru brzozowego), bądź po prostu cukru 
•cukier waniliowy 
•galaretka czerwona, użyłam poziomkowej 
•duża garść truskawek, poziomek na wierzch 
Wykonanie:
Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Banany rozgnieć widelcem, dodaj jajko i otręby, 
wymieszaj. Masą wyłóż tortownicę o średnicy 24 cm wyłożoną papierem do 
pieczenia. Piecz ok 15 minut, do uzyskania złotego koloru.
2 łyżeczki żelatyny rozpuść w małej ilości gorącej wody. 200 g borówek zmiksuj 
blenderem, połącz z 0,5 kg serka, 3 łyżkami ksylitolu i przestudzoną żelatyną. Masę 
wylej na przestudzony spód. Włóż do lodówki do stężenia na ok. 1 h.
Kolejne 2 łyżeczki żelatyny rozpuść w gorącej wodzie. 0,5 kg serka i 300 ml jogurtu 
połącz z cukrem waniliowym, resztą ksylitolu i wylej do tortownicy. Włóż do lodówki 
do stężenia na ok. 1 h.
Galaretkę przygotuj wg instrukcji na opakowaniu, gdy zacznie tężeć , wylej ją na 
masę serową, na to wysyp resztę borówek, truskawki i poziomki. Odstaw do 
lodówki i cierpliwie poczekaj, aż się zetnie. 



Ciasteczka z  żurawiną
Składniki:
5 rozgniecionych, przejrzałych bananów 
•3 jaja 
•500 g serka mielonego 3, 5 szklanki płatków 
owsianych 
•200 g suszonych jabłek pokrojonych w kostkę
• 200 g mieszanki studenckiej 
•200 g czerwonych porzeczek 
Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszać, uformować 
kopczyki na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia i piec 15- 20 minut w 180 stopniach.
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