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POLSKA ZŁOTA JESIEŃ 
Z DWÓJKĄ OD KUCHNI!

Spacer

Spiżarnia

ZAPRASZAMY NA
JESIENNY
SPACER!!!
Barwy jesieni
zachęcają złotem.
Odwiedzając
aktualny numer
zachwycicie się nie
tylko wspaniałymi

złotymi barwami
jesieni, lecz także
złotymi barwami
potraw!
Znajdziecie też
ciekawą potrawę na
jesienne chłodne
dni.
Zapraszamy do
lektury!!!
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Najdroższe ciastko

Mało kto wie, że
złoto jest jadalne
i posiada
właściwości
antyalergiczne.
Z tego właśnie
powodu Unia
Europejska
zezwala na
wykorzystywanie
złota i srebra do
dekoracji
produktów
spożywczych,
co z wielką
aprobatą
wykorzystują
drogie
restauracje,

które obsypują
złotem
przyrządzane
potrawy.
Złoto i srebro w
postaci
pozbawionych
smaku
milimetrowych
rozmiarów
opiłków,
kuleczek, czy
cienkich płatków
stosowane jest
nie tylko jako
dekoracja dań
głównych. To te
ż ozdoba
deserów,

głównie ciast i
owoców.
Kawałeczki
jadalnego złota
oraz srebra
stanowią także
coraz
częściej element koktajli. Złoto,
nie zmienia
smaku potrawy i
jest obojętne dla
organizmu.
Źródło:
 http://polska
gastronomia.
com

Ciasto z 24-karatowym złotem

Kawior i trufle to zdecydowanie za mało...
Dziś szczytem luksusu jest jedzenie złota!

dailymail.co.uk

glamour.com
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Kołduny

Kolory jesieni

Menu

Jesienne smaki

Kołduny  – małe lub średniej
wielkości pierogi, tradycyjna
potrawa kuchni litewskiej.
Najbardziej klasycznym
nadzieniem kołdunów jest siekana
surowa wołowina, łój wołowy,
duszona cebula i
przyprawy. Ciasto na kołduny
wyrabiane jest z mąki, wody, jajek
i niewielkiej ilości masła. Po
ulepieniu kołduny są gotowane w
wodzie albo rosole bądź
pieczone. Kołduny mogą być też
nadziewane farszem z innych mięs
surowych lub gotowanych,
grzybów świeżych i suszonych.
Można je podawać w
rosole albo barszczu lub jako
samodzielne danie.
Zrobienie miniaturowego pierożka
to zegarmistrzowska precyzja.
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WARSZTATY 
"WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI"

W październiku odbyła się nietypowa lekcja, podczas
której uczniowie mogli się wcielić w rolę nauczycieli.
Uczennice klasy IV d T przeprowadziły warsztaty dla
przedszkolaków promujące spożywanie warzyw, pt.:
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, które odbyły
się w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Jastrzębiu-
Zdroju.Uczennice przygotowały wierszyki, zgadywanki
i zabawy, podczas których okazało się, że 5-letnie
dzieci całkiem sporo wiedzą na temat prawidłowego
odżywiania. Największą atrakcją było wspólne
przygotowywanie kanapek. Wystarczyło poukładać
pokrojone warzywa w ciekawy sposób, a prosty
posiłek zamienił się w „prawdziwą przygodę”.
Po długich pożegnaniach przedszkolaki i uczennice
technikum obiecały, że jeszcze spotkają się na
kolejnej lekcji z cyklu promocji zdrowia. Zajęcia zostały
przeprowadzone w ramach programu Śląskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie, do którego przynależy
nasza szkoła.
Emilia Antończyk

Wesoła Kanapka Smacznego!
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