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słowem wstępu
Pewnego dnia Żywiołowy Zespół zaczął się zastanawiać, jak można by
zachęcić zuchy, harcerki i harcerzy do zmiany wyborów żywieniowych.
Wtedy narodził się pomysł stworzenia cookbooka - od harcerzy, dla
harcerzy. 

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce harcerską książkę kucharską,
która mamy nadzieję wpadnie w Wasz gust i będzie Wam służyć nie tylko
w czasie zbiórek, ale również w codziennym życiu i w czasie dłuższych
harcerskich wypraw. 

Wszystkim już teraz życzymy smacznego!



Dla zuszków
Dla harcerek i harcerzy
Dla wędrowników
Dla drużynowych, przybocznych i zastępowych
Dla instruktorów
Dla niejadków i łakomczuszków
Dla osób które lubią gotować i osób,
które za gotowaniem nie przepadają
Dla rodziców, dziadków i kuzynów
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dla kogo jest ta książka? 

Dla wszystkich, którzy czują, że znajdą tu coś smacznego dla siebie!





przydatne info: 

danie wegetariańskie
danie wegańskie
bez glutenu
bez laktozy
dania z niskim IG

Zaprezentowane przez nas dania posiadają składniki na które część            
z Was może mieć nietolerancję, uczulenia lub inne dolegliwości. Mając to
w pamięci postaraliśmy przygotować każdy posiłek, tak, byście mogli
go dowolnie modyfikować i sporządzać według swoich własnych
potrzeb. Opcja wegetariańska lub wegańska? Nietolerancja jednego ze
składników? To żaden kłopot! Pamiętajcie! Jeśli macie swój własny
pomysł na modyfikację przepisu lub jego składników, nie bójcie się
zamieniać składniki! Wasze zdrowie jest najważniejsze i jeśli czujecie, że
pewne składniki mogą Wam zaszkodzić, zadbajcie o siebie i swoje
zdrowie i modyfikujcie każde danie w dowolny sposób :)
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spis treści:



śniadania



Składniki: 
mąka pszenna - 4 łyżki (takie z 'górką')            
jajka - 2 szt.                                                                   
mleko - 30 ml                                                                                                                      
kakao - 1  czubata łyżeczka                              
płatki owsiane - 20 g
proszek do pieczenia - szczypta
miód - łyżka
olej - dwie łyżki
banan (opcjonalnie)

Kakaowy placek wyzwanie

9



Do dużej miski wsyp mąkę (jeśli chcecie żeby placek był bardziej 'puszysty'
możecie przesypać ją przez sitko), kakao i proszek do pieczenia. Zrób w
środku mały dołek, wlej mleko i dodaj jajka.
 Wszystko dokładnie wymieszaj - powinna powstać jednolita, gęsta masa.
Jeśli ciasto jest za gęste i bardziej przypomina 'pluchę' niż ciasto - możecie
dolać jeszcze trochę mleka. 
Następnie wsyp płatki owsiane, dodaj miód i resztę składników ( banan
czy olejek waniliowy są opcjonalne). Wymieszaj wszystko dokładnie po
raz kolejny. 
Rozgrzej patelnię z olejem i przelej ciasto na patelnię w momencie, kiedy
olej się troszkę upłynni ale jeszcze nie będzie skwierczeć.
 Smaż placek na małym ogniu i przerzuć go na drugą stronę w chwili, gdy
spód placka będzie już ładnie spieczony a na wierzchu zaczną pojawiać się
małe bąbelki.
Kontroluj proces smażenia! Sprawdzaj co kilka minut przez włożenie
widelca/patyczka czy placuszek się dobrze usmażył. Nie powinno to trwać
dłużej niż 7-12 minut, ale lepiej kontrolować sytuację ;). 
Gdy placek będzie gotowy możesz zjeść go bez żadnych dodatków, lub
żeby jeszcze bardziej wzbogacić śniadanie możesz rozsmarować na nim
łyżkę Waszego ulubionego dżemu (osobiście bardzo polecamy
kwaskowaty dżemik porzeczkowy) lub jogurt naturalny z Waszymi
ulubionymi owocami. 
Gotowe!  Życzymy smacznego ;)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

      PS. Dlaczego placek jest wyzwaniem?
      Jesteśmy przekonani, że zobaczycie po zjedzeniu połowy placka ;p
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Sposób przygotowania:





Marchewkowa owsianka
Składniki: 
Marchewka - pół sztuki
Płatki owsiane - 4 łyżki
Mleko - 200 ml
Miód - łyżeczka
Orzechy/płatki migdałowe/nasiona słonecznika -  1 łyżeczka

Marchewkę zetrzyj na tarce i przełóż do miski 
Wsyp do tej samej płatki owsiane, dodaj miód 
Zalej wszystko mlekiem w taki sposób, żeby mleko lekko
przykrywało składniki. Delikatnie wymieszaj
Posyp z wierzchu orzechami / płatkami / nasionkami 
Voila! Owsianka gotowa ;)

Sposób przygotowania:
1.

2.
3.

4.
5. 12



Misa miso
Składniki: 
Ryż - pół szklanki
Pasta miso - łyżka
Glony do sushi, nasiona sezamu

Zacznij od ugotowania i przygotowania ryżu w sposób, w jaki lubisz
najbardziej
Jak tylko ryż będzie gotowy do podania, weź miskę i dodaj do niej łyżkę
pasty miso. Wlej do miski wrzątek i zacznij mieszać, aż powstanie
bulion.
Do oddzielnej miski przełóż ugotowaną porcję ryżu i dodaj pokrojone             
w paseczki glony 
Przelej bulion do miski z ryżem. Posyp całość nasionami sezamu
Smacznego!

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.
5.
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Czy wiedzieliście, że...?
Zupa miso jest jednym z najbardziej popularnych i 'zwykłych' śniadań,
jakie są spożywane w Japonii? Oczywiście istnieje nieograniczona ilość
wariantów i sposobów podania miso, jednakże wersja składająca się             
z bulionu, ryżu, glonów (i ewentualnie ryby) jest spotykana najczęściej         
 w tym zakątku świata. 



Czekoladowa owsianka
Składniki: 
Kakao - 1 łyżeczka
Mleko - 200 ml
Miód - łyżeczka
Wiórki kokosowe -  1 łyżeczka
Płatki owsiane - 4  łyżki
Czekolada gorzka - dwie kostki

Do małego garnka wsyp płatki owsiane i zalej je mlekiem. Wstaw
garnek na mały ogień i od czasu do czasu zamieszaj, by płatki owsiane
nie przyległy do dna
W międzyczasie dodaj wszystkie składniki z wyjątkiem wiórków
kokosowych. 
Jak owsianka zgęstnieje przełóż ją do miski i posyp z wierzchu wiórkami
Gotowe!

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.
4.
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II śniadanie



Nasze propozycje:
- kanapka-zbierka (wszystko co zabierzecie z lodówki to zawrzecie w
kanapce)
- smoothie z owoców i warzyw, jakie tylko macie w domu!
- hummus z warzywami lub wersja na słodko - jogurt naturalny z owocami
- placuszki tortilla z guacamole
- jogurt naturalny z mrożonymi owocami  i miodem
- kanapka z białym serem i miodem
- ser biały (z łyżką jogurtu) z owocami suszonymi

II śniadanie
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Często bywa tak, że skupiamy się znacznie bardziej na produktach, których nie
mamy w domu niż doceniamy to, co jest w zasięgu ręki. Kupując nowe produkty
zapominamy o tych, które już mamy i nie zużywamy ich w odpowiednim czasie
co przyczynia się do marnowania jedzenia. Chcąc temu zapobiec, wychodzimy
do Was z propozycją do modyfikowania lub tworzenia własnych przepisów,
tylko bazując na tym, co znajdziecie w tym cookbooku. Jeśli niektóre wskazówki
lub przepisy wydają się Wam niejasne - spróbujcie rozwiązać je sami!
Zostawiamy Wam przestrzeń i jednocześnie bardzo Was zachęcamy do
eksperymentowania w kuchni i nie bania się do tych eksperymentów
podchodzić. Także zamiast trzymania się przepisów - dajcie się ponieść fantazji i
szukajcie nowych gastro-nomicznych, przyjaznych środowisku rozwiązań!



obiady / kolacje:



Składniki: 
pomidory świeże i/lub pomidorki cherry - dowolna ilość
pomidory suszone - dowolna ilość
koncentrat pomidorowy - dowolna ilość
passata pomidorowa - dowolna ilość
sól  - szczypta 
pieprz - szczypta
oliwa z oliwek - 10g
bazylia (świeża lub suszona) - dowolna ilość ;)
makaron pełnoziarnisty - 100 g
*opcjonalnie: czarne oliwki - 10 szt

Pomidorowe szaleństwo
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 Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i jak się rozgrzeje, wrzuć na patelnię
świeże pomidory
W międzyczasie zacznij gotować wodę na makaron, gotuj go w czasie
przygotowywania sosu
Po kilku minutach,  jak część wody wyparuje, dodaj  passatę pomidorową       
i  koncentrat. Delikatnie wymieszaj
Gdy sos zacznie gęstnieć, dodaj sól, pieprz i bazylię. Gotuj go pod
przykryciem jeszcze około 5 minut
Ugotowany makaron przełóż na talerz i polej go przygotowanym sosem.
Na wierzch połóż suszone pomidory i czarne oliwki

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.

5.
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Garnek, który wszystko
przyjmie

Składniki: 
warzywa - dowolna ilość, dowolne warzywa
przyprawy - jakie tylko lubisz
makaron / ryż / kromki chleba - co chcesz!
olej - dwie łyżki

 Warzywa umyj dokładnie lub obierz ze skórki i pokrój w plasterki lub
kosteczkę
W oddzielnym garnku zacznij gotować wodę na makaron, ryż,
soczewicę czy ziemniaki (chyba że chcesz zrobić wersję z chlebem,
wtedy omiń ten punkt)
 Rozgrzej olej na patelni i wrzuć pokrojone warzywa. Podsmażaj je na
małym ogniu, raz co raz mieszając
Gdy warzywa zaczną robić się miękkie, dodaj swoje ulubione
przyprawy
Podsmaż wszystko jeszcze chwilkę, po czym przełóż do miski i voila!
Gotowe ;)

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.

5. 21



Powyższy przepis sprawdzi się w każdych warunkach! Bez względu na to,
jakie warzywa uwzględnisz i bez względu na to, z czym masz ochotę to
zjeść ( czy z makaronem w formie a la spaghetti, czy z ryżem, czy z
placuszkami tortilli czy może nie dodając nic więcej poza warzywami do
podsmażenia) gwarantujemy, że wyjdzie przepyszne. Skąd mamy taką
pewność? Z praktyki! Harcerze starsi, wędrownicy czy kadra z pewnością
wiedzą co to znaczy brak czasu. Wrzucenie co tylko ma się pod ręką do
jednego garnka i przyprawienie ich pod swój smak nie tylko oszczędzi czas,
ale może również zachęci do bycia szefem kuchni w swoim domu ;)
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Podwieczorek
Przekąska na zbiórkę



Naleśniki super zastępu

Składniki:
mąka pszenna- 1 szklanka
jajka - 2 szt
mleko- 1 szklanka
3/4 szklanki wody (najlepiej gazowanej)
szczypta soli
masło lub olej roślinny - 3 łyżki

Mąkę wsypać do miski, dodać jajka, mleko, wodę i sól. 
Zmiksować na gładkie ciasto
Dodać roztopione masło lub olej roślinny i razem zmiksować (lub wykorzystać
tłuszcz do smarowania patelni przed smażeniem każdego naleśnika).
Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z cienkim dnem np. naleśnikowej. 
Przewrócić na drugą stronę gdy spód naleśnika będzie już ładnie zrumieniony         
i ścięty.

Sposób przygotowania:
1.

2.
3.

4.
5.
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Przepis na naleśniki i kompot
przygotował: zastęp GLEMIGA z
6 Artystycznej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej Riff z Hufca
ZHP Podlasie w Siedlcach



Przełożyć wszystkie składniki     do garnka
Zalać składniki na kompot wodą i gotować
do momentu, aż się zagotuje

Przygotowanie kompotu:
opakowanie mrożonych truskawek
opakowanie mrożonych wiśni
cukier do smaku. 

1.
2.
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Tortilla na zbiórkę
Składniki:
placki tortilli - 3/4 szt
filet z kurczaka - 1 szt
serek śmietankowy - 1 szt
mieszanka sałat - 1 paczka 
papryka czerwona - 1 szt
ogórek zielony - 1 szt
przyprawy: sól, pieprz, papryka mielona
słodka i ostra, zioła prowansalskie
olej do smażenia
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Przepis został przygotowany
przez zastęp Zaklinacze Mrówek
z 6 Artystycznej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej Riff z Hufca
ZHP Podlasie



Mięso z kurczaka kroimy w małe podłużne paski, smarujemy olejem i
obsypujemy przyprawami.
Paprykę i ogórka dokładnie myjemy i osuszamy. Ogórka obieramy ze
skórki. 
Warzywa kroimy w cienkie paseczki
Na patelni lub patelni grillowej rozgrzewamy niewielką ilość oleju i
smażymy fileciki na średnim ogniu z każdej strony na rumiano
Na każdym placku tortilli rozsmarowujemy 2-3 łyżki serka
śmietankowego
Na skraju tortilli układamy po około 2 garści sałat
Na sałacie układamy po kilka plasterków ogórka i papryki
Na wierzchu wykładamy przestudzonego kurczaka
Całość zwijamy ciasno w roladki i kroimy na kilka części
Smacznego 

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Przepis można dowolnie modyfikować rezygnując z mięsa lub dodając inne,
bardziej lubiane warzywa. Serek jest niezbędny, żeby tortilla dobrze się skleiła.
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Nasze propozycje na przekąskę: 
- jogurt naturalny z miodem, musli i mrożonymi lub świeżymi owocami

- glony nori (glony, które znajdziecie na półce w sklepie raczej bez większych
trudności idealnie sprawdzą się jako snack ;) Zajmują mało miejsca, są leciutkie,
smaczne i mają bardzo dużo wartości odżywczych! )

- kanapka z białym serem i miodem / wersja na słono: kanapka z białym
serem i ogórkiem kiszonym

- popcorn ;) 

- salsa pomidorowa (zmiksujcie pomidory i dodajcie Wasze ulubione
przyprawy) z nachos 

- chlebki maca z hummusem lub pastą warzywną
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Francuski przysmak ' la compote'  
Składniki:
- jabłka - dowolna ilość
- cynamon - duża szczypta
- orzechy włoskie - 20g

Owoce umyj i obierz ze skórki
Pokrój owoce na kawałki i wrzuć je do rondelka
Wlej do rondelka troszkę wody (tyle, żeby przykryło dno) i zacznij
podgrzewać na małym ogniu
Dodaj szczyptę cynamonu
 Po około 20 minutach jak jabłka zmiękną, dorzuć orzechy włoskie. 
Jeśli jabłka okazały się bardzo kwaśne, możesz dodać łyżkę miodu /
cukru / Waszego ulubionego słodzika
Dodaj jeszcze małą szczyptę cynamonu
Gdy owoce zaczną przypominać mus, przełóż la compote do miseczki
Smacznego!

Sposób przygotowania:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
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na biwak / obóz



Gulasz Marokański
Składniki: 
czerwone cebule - 2 szt
ząbki czosnku - 4-5
duża marchewka - 1 szt
garście  rodzynek - 2 garście
czarne oliwki - 1 słoiczek
ciecierzyca - 2 puszki
pomidory krojone - 2 puszki
woda - 200 ml
woda do ugotowania kaszy kuskus
sok z limonki lub sok z cytryny - 4 łyżki
kasza kuskus -  1 opakowanie
papryka słodka 
kumin 
cynamon 
gałka  muszkatołowa 
sól, pieprz
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Cebulkę drobno pokroić i razem z posiekanym czosnkiem przysmażyć
na niewielkiej ilości oleju około 4 minut. 
Po tym czasie dołożyć pokrojoną w półksiężyce marchewkę i smażyć
kolejne 4 minuty. 
W międzyczasie przygotować kuskus zgodnie z przepisem na
opakowaniu. 
Do garnka dodaj pomidory w puszcze, rodzynki i oliwki, wodę i sok z
limonki. 
Gotuj około 15-20 minut. 
Dodaj kaszę i dokładnie wymieszaj, dopraw przyprawami i gotuj
jeszcze krótki czas. 
Można dorzucić pokrzywy, która doda oryginalnego smaku. Jeśli
lubicie oliwki, rodzynki lub więcej - śmiało wrzucajcie do garnka :)

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Przepis przygotowany przez:
zastęp Yggdrasil z Chorągwi Podkarpackiej
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Wędzone mięsko
Składniki: 
boczek - dowolna ilość
chleb pełnoziarnisty - dowolna ilość

Pokrój boczek na cienkie plasterki 
Przygotuj sobie użyteczne do tego narzędzia lub je stwórz (jak na
obrazku niżej)  i połóż na nich kawałki mięsa tak, by plasterki boczku
mogły się uwędzić
W zależności od sposobu w jaki chcecie przygotować Wasz boczek,
okres ich wędzenia będzie się różnił ( w naszym przypadku trwało to
około 40 minut) 
 Jak plasterki delikatnie zmienią kolor, przełóż je na kromki chleba,
tortilli czy dorzuć do innego przepisu ;)
Smacznego!

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.

5.
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Patyczki maca
Składniki: (porcja przeznaczona dla 1 osoby)
mąka pszenna - 200 gram
woda - 150 ml
sól - szczypta (ok. 3 g)
*opcjonalnie - Wasze ulubione przyprawy

Ze wszystkich składników ugnieć ciasto. Będzie ono gotowe, gdy cała
masa będzie bezproblemowo odklejać się od rąk
Przygotuj patyki lub inne narzędzia, za pomocą których będziecie piec
chlebki
W przypadku patyków: porządnie je oczyść! Jeśli to jest przepis jaki
chcielibyście zrobić w lesie nad ogniskiem, upewnijcie się że na kawałku
patyka na który zawinięte będzie ciasto muśi być obrane z kory              
i oczyszczone 
Zawiń kawałki ciasta na patyki / przygotuj je w swój sposób.
 Po 15-20 minutach patyczki powinny być już gotowe
Smacznego!

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.
5.
6. 37





Banany zmieniające życie
Składniki: 
banan - 1szt dla jednej osoby
czekolada gorzka -2 kostki (do jednego banana)
cynamon - szczypta

Naszykuj coś, na czym będziesz
mógł/mogła położyć banany tak, by
były zaraz nad ogniskiem (my użyliśmy
starej kraty do grilla)
 Połóż na nią banany i kontroluj czas. Po
około 15 minutach połóż banany na
drugą stronę, by skórka równomiernie
się 'opaliła'
Jeśli skórki banana będą czarne, przełóż
je z kraty i delikatnie nadkrój wzdłuż
Włóż do środka kawałki czekolady i
posyp cynamonem
Gotowe!

Sposób przygotowania:
1.

2.

3.

4.

5.
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Składniki: 
ziemniaki 
pietruszka
marchewka
czosnek
seler

Wszystkie warzywa dokładnie umyj
Naszykuj odpowiednią ilość folii aluminiowej, aby szczelnie zawinąć
warzywa. Każde warzywo powinno być zawinięte oddzielnie

Sposób przygotowania:
1.

2.

   3. W trakcie zawijania warzyw, możesz posypać je przyprawami
   4. Włóż zawinięte warzywa w żar po ognisku i daj im czas, by się spiekły
  5. Po około godzinie wszystkie warzywa powinny być już spieczone.
Wyjmij je z żaru, przełóż do menażki i śmiało zajadaj! 

*W zależności od rodzaju warzyw, ich czas pieczenia oczywiście się różni.
Miejcie to na uwadze! Może się wydarzyć, że jedno warzywo będzie
idealnie upieczone, podczas gdy drugie już dawno stało się węgielkiem ;)

Warzywa z ogniska
wasze ulubione przyprawy
*opcjonalnie: keczup, musztarda,
własnoręcznie przygotowany przez
Was sos
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