
 

 

BABECZKI EXPRESOWE 

 

W tym tygodniu w miarę swoich możliwości psychofizycznych możesz zapoznać 

się z poniższym linkiem oraz spróbować upiec babeczki, co ważne, bez użycia miksera. 

 

Koniecznie skorzystaj z pomocy dorosłego. Poczekaj na moment kiedy znajdzie on 

czas, aby Ci pomóc.  

 

Jeśli spróbujesz upiec - nie pożałujesz. Ciasteczko w sam raz do popołudniowej 

kawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY 

Niektórzy z Was lubią notować przepisy w swoim zeszycie. 

Grzegorz. Karol. Andrzej. Adam. Wpiszcie przepis do swojego zeszytu lub na osobną 

kartkę, którą doczepimy na zeszytu przedmiotowego.   

 

Temat: Ekspresowe babeczki z czekoladą 

 

Skłądniki: 

- 2 szklanki mąki 

- pół szklanki cukru 

- 1 szklanka mleka 

- pół szklanki oleju 

- 1 jajko 

- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

- 2 łyżeczki cukru waniliowego 

- czekolada w kostkach 

 

Potrzebne będą: blaszka na babeczki, papilotki papierowe na muffinki, 2 miski, łyżka 

lub gałkownica do mieszania i nakładania ciasta do foremek, rękawice kuchenne, 

fartuszek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQRBQbuqQiY


 

 

Pamiętam o przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Do pracy zakładam fartuszek, 

używam rękawic kuchennych, uważam na gorącą blaszkę i piekarnik 

 

Przygotowanie 

 

1.Wymieszaj w misce wszystkie suche składniki (mąkę, cukier, proszek do pieczenia, 

cukier waniliowy). 

2. Wymieszaj w drugiej misce mokre składniki (olej, jajko i mleko) 

3. Połącz suche składniki z mokrymi do uzyskania jednolitej konsystencji. 

4. Nakładaj po 1 łyżce (lub 1 gałce) ciasta do foremek.  

Potem do każdej włóż kostkę czekolady i przykryj kolejną gałką/łyżką ciasta.  

Babeczki włóż do nagrzanego piekarnika. 

Piec 25 minut w temperaturze 180 st.Celsjusza.  

Kiedy ciasteczka będą upieczone załóż rękawice i wyjmij blaszkę z piekarnika. 

Poczekaj aż babeczki przestygną. Gotowe 

 

Koniec zapisu w zeszycie. 

 

Pamiętaj. Posprzątaj miejsce pracy. Pozmywaj naczynia.  

Przygotuj talerzyki, nałóż babeczkę i podaj domownikom na deser.  

 

Proszę się nie martwić gdyby komuś sprawiło problem wykonanie tego zadania, 

wrócimy do tego kiedy się zobaczymy 

Macie pytania? Pytajcie! Jestem gotowa do dodatkowych wyjaśnień i pomocy przy 

jakichkolwiek trudnościach. Pisz do mnie w wiadomościach dziennika lub przesyłaj 

pytania, zdjęcia, itp na moja pocztę. Pochwal się. Prześlij zdjęcie na adres 

moniaroj@interia.pl tak abym mogła ocenić Twoją pracę.  

Pamiętaj. Zostajemy w domu. 

mailto:moniaroj@interia.pl

