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Przepis oraz relacja z grzybobrania 
Kaliny Malak z VI b, która często chodzi do lasu z rodzicami. 

Jajecznica z kurkami

Składniki:
- 150g kurek
- 1 łyżka masła
- 4 jajka
- garść szczypiorku
- sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
1. Kurki umyć i oczyścić i pokroić na mniejsze kawałki.
2. Jajka rozbić do miseczki , dodać sól, pieprz i posiekany szczypiorek.
3. Na patelni roztopić masło. Wrzucić kurki i smażyć na średnim ogniu do miękkości, aby woda z 
nich odparowała.
4. Dodać jajka ze szczypiorkiem i smażyć cały czas mieszając, aż jajka się zetną.
5. Podawać na ciepło samą lub z pieczywem.
Pychota ! :)

Chętnie dołączam się do tego wspólnego zadania o grzybach. Często chodzę z rodzicami do lasu na 
grzyby, także jak usłyszałam o tym projekcie bardzo się ucieszyłam i w sobotę wyruszyliśmy na 
grzybobranie. Oprócz grzybów , które znalazłam miałam okazję zobaczyć na żywo Samicę łosia z 
młodym to było bardzo fascynujące przeżycie. Trochę się bałam ale na szczęście w pobliżu był mój 
tata, który mnie uspokoił. Udało mu się nawet nagrać to wydarzenie. W załączniku przesyłam wy-
nik mojego grzybobrania. Natomiast jeśli chodzi o moje ulubione grzyby to są to pieczarki i kurki. 
Najczęściej goszczą na naszym stole w daniach mięsnych w sosie grzybowym lub w pizzy. Jednak 
ja najbardziej lubię jajecznicę z kurkami i poniżej zamieszczam przepis na to wyborne danie





Przepis Pani Magdy Szornak 

Grzyby przedstawione na zdjęciach zostały zaobserwo
wane w nadleśnictwie Marianowo - Reda, przy ul. 
Gniewowskiej. Odwiedzany przeze mnie obszar lasu 
charakteryzował się pagórkowatym krajobrazem, a 
przeważający gatunek drzewa to buk. Wśród liści trud
no było dojrzeć jakiekolwiek grzybki. Poszukiwania 
utrudniało także dość strome zbocze pokryte liśćmi :) 

Najczęściej jadanym przeze mnie grzybem była zawsze
pieczarka.  Dodatkowo, lubię pieprznik jadalny jako 
dodatek do jajecznicy lub sosu. Kolejny przysmak to 
czubajka kania (sowa), otoczona w jajku i bułce tartej. 
Zbierane w lesie grzyby zawsze były suszone i stano
wiły dodatek do różnych dań, głównie bigosu i mojego 
ukochanego barszczu wigilijnego. Przepis dołączam :)

Barszcz wigilijny

Składniki:
- kawałki żeberek lub rostbef wołowy
- 3 buraczki
- pół średniego selera
- 2-3 marchewki
- dobra garść suszonych grzybów
- zaprawa buraczkowa w butelce
- sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie:
Zagotować mięso na wywar, dodać sól, buraczki pokrojone na ćwiartki, seler,

marchewki  i  grzyby.  Gotować wszystko do miękkości.  Przecedzić  gotowy wywar
przez sito aby uzyskać czysty barszcz, a następnie dodać zaprawę buraczkową oraz
pieprz do smaku. Następnie dodać majeranek i wszystko zagotować. 

Z grzybów, które były w wywarze można przygotować pierogowy farsz. Grzy-
by należy przemielić w maszynce, dodać zieloną pietruszkę, jedno jajko, bułkę tartą,
sól i pieprz. Wszystkie składniki wymieszać. Po przygotowaniu ciasta na pierogi, na-
dziewamy je grzybowym farszem. Pierożki są doskonałym dodatkiem do barszczu. 
SMACZNEGO



Wiersz Szymona Ulana VI e 

Zbieram grzyby z rodzicami
Na Kaszuby wyjeżdżamy.
Na grzybach trochę się znam
opowiem o tym Wam.
Lubię brązowe kozaczki, 
co się dobrze kryją w krzaczki.
Między brzózki małe,
są dobrze zakamuflowane.
Na zielonym  z mchu dywanie
maja swoje tam mieszkanie.
A czasem pod tą wielka sosna, 
udają, że nie rosną.
Gdy drzewa kolorowe liście zrzucają
to dopiero wtedy się chowają.
Idzie mama, tata i ja
i przeoczą nawet dwa.
Ja pobiegnę, zaraz wracam,
 do koszyka garść prawdziwków
i kozaka.
I pamiętaj przyjacielu, 
nie niszcz niejadalnych grzybów, 
bo smakoszy mają wielu.
To ślimaki, tam sarenki, 
żuczki i robaczków zgraja nimi się zadowala.
Potem na zdjęciach je uwieczniamy
 i do słoików zaprawiamy.
A kurki z jajami 
na śniadanie zjadamy.
Kania wyborna rzecz wielce
można ją zjeść w panierce. 
Część suszymy, część mrozimy,
na zimowy czas gromadzimy.
Lubię ten czas z rodzicami,
bo my jesteśmy grzybiarzami.



Przepis Pani Justyny Sulewskiej

Paszteciki z grzybami i soczewicą

Składniki

CIASTO
• drożdże – 30 g 
• cukier – 1 łyżka 
• ciepłe mleko – ok. 60 ml 
• mąka pszenna, typ 550 – 300 g 
• jajo – 1 szt. 
• masło – 30 g 

FARSZ
• zielona soczewica – 200 g 
• olej – 50 ml 
• czosnek – 2 ząbki 
• świeże grzyby (mieszane) – 200 g 
• tymianek – 4 gałązki 
• masło – 1 łyżka 
• sól 
• pieprz 

KROK 1: WYRABIAMY CIASTO

Drożdże rozcieramy z cukrem. Dodajemy ciepłe mleko i odrobinę mąki, przykrywamy ściereczką i
odstawiamy w ciepłe miejsce na 20 minut. Dodajemy resztę mąki, jajo i wyrabiamy gładkie ciasto,
na koniec dodajemy rozpuszczone masło. Odstawiamy ciasto na 30 minut, by wyrosło.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY FARSZ
Soczewicę gotujemy do miękkości, następnie odcedzamy. Na oleju podsmażamy czosnek pokrojo-
ny w plastry, pokrojone grzyby oraz posiekany tymianek. Gdy składniki będą już podsmażone, do-
dajemy soczewicę, masło, następnie doprawiamy solą i pieprzem. Wszystko razem chwilę jeszcze
podgrzewamy. Zostawiamy do wystygnięcia. 

KROK 3: ROBIMY PASZTECIKI
Po 30 minutach zagniatamy odstawione ciasto i rozwałkowujemy je na grubość  1 cm. Kroimy na
płaty o wymiarach 10 x 20 cm. Nakładamy farsz i zwijamy w rulon tak, by miejsce, w którym cia-
sto jest zlepione, znalazło się pod spodem. Smarujemy rozmąconym jajem z mlekiem i pieczemy w
temperaturze 190°C (termoobieg) przez ok. 25 minut.



Zupa Grzybowa

Składniki

• 50 g suszonych grzybów 
• 2 l bulionu warzywnego 
• 50 ml śmietanki 30% 
• 1 cebula 
• 3 ziemniaki 
• 1 łyżka masła 
• sól 
• pieprz 

Przygotowanie

Grzyby przekładamy do dużego garnka. Zalewamy wodą i odstawiamy do namoczenia na kilka go-
dzin.

Cebulę kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy cebulę i podsmażamy do ze-
szklenia. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Dodajemy razem z cebulą do namoczonych grzy-
bów.

Do garnka wlewamy bulion i całość gotujemy około 30 minut,  aż grzyby i ziemniaki zmiękną.
Przyprawiamy zupę do smaku solą i pieprzem i zabielamy śmietaną.

Wierszyk oraz przepis na zalewę octową z grzybami
Piotra Niżnika z klasy V a

Grzybki 
W lesie grzyby sobie rosły,
nagle wszystkie się podniosły
ujrzały zająca wszystkie się schowały
tylko nie ten mały
przyszedł zając ugryzł go,
wszystkie grzyby mówią sio

Przepis na zalewę octową z grzybami

Na cztery słoiki grzybów:
szklanka octu 
4 łyżki cukru 
1 duża cebula pokrojona
ziele angielskie,liść laurowy i łyżkę  gorczycy 
zagotować i zalać w słoikach grzybki
Smacznego :)



Relacja z grzybobrania Radosława Patoka ucznia klasy VII a

   



Przepis na tarte z kapustą i grzybami Michała Janeczka kl.V a



Grzybobranie rodzeństwa
 Emilii Dembickiej kl. V b i Marcela Dembickiego kl. VIII b
W tą sobotę wybraliśmy się z dziadkiem do lasu na grzyby w okolicach Wiela
Udało nam się znaleźć dwa  gatunki grzybów  ich zdjęcia zrobione przez naszego dziadka:

Borowik Amerykański:

  

Podgrzybki:

Nazajutrz zrobiliśmy z siostrą proste danie z grzybami czyli jajecznice

Przepis na jajecznice z grzybami:

Podsmażam cebulkę, dodaję umyte i pokrojone grzyby i duszę pod przykryciem ok 50 min, ubite 
jajka i smażę na patelni



Przepis Babci Basi :) na bułeczki drożdżowe z pieczarkami i cebulką 

od  babci pani Beaty Jażdżewskiej

Farsz:

30 dag pieczarek

2  średniej wielkości cebule

Ciasto: 

3 szklanki mąki

1 opakowanie drożdży w proszku

1 kostka masła

2 jajka

Farsz: Na patelni smażymy drobno posiekane pieczarki i cebulkę, gdy cebula się zeszkli odstawia-
my do wystygnięcia.

Ciasto: Wszystkie składniki mieszamy i wyrabiamy ciasto, dla polepszenia konsystencji można do-
dać troszkę śmietany. Po wyrobieniu ciasta , wałkujemy i wycinamy krążki które wypełniamy far-
szem i szczelnie zaklejamy formując w kulki.

Gotowe kuleczki smarujemy roztrzepanym jajkiem i pieczemy w 180 stopniach przez około 30 min 
(do zarumienienia).

Na końcu zjadamy ze smakiem, bardzo dobre w połączeniu z barszczykiem czerwonym.

Wszystkim uczestnikom projektu bardzo dziękujemy,

 grzybiarzom  życzymy wielu udanych sezonów grzybowych,

 smakoszom grzybów życzymy smacznego i wielu kulinarnych odkryć.

Organizatorzy: Beata Jażdżewska i Justyna Sulewska
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