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Mix smaków i pomysłów

Wyjątkowe
przepisy kulinarne
z wykorzystaniem
blenderów i mikserów
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Spis treściOd redakcji

20 blogerów – miłośników wysmakowanych potraw, 20 wyjątkowych przepisów

oraz nowe miksery i blendery Bosch. Tak właśnie powstał magazyn

„Mix smaków i pomysłów”, który oddajemy w Wasze ręce.

Znajdziecie tu przepisy przygotowane specjalnie dla Was przez znanych polskich 

blogerów. Zupa Shreka czy Babeczki Małej Księżniczki to tylko niektóre propozycje, 

które otwierają drogę do bajecznej przygody kulinarnej.

Zapraszamy do wspólnej podróży pełnej smaków i aromatów oraz do zapoznania 

się z możliwościami nowoczesnych sprzętów kuchennych marki Bosch.
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Pianka z maślanki
z galaretką i owocami 

Autor przepisu:
Olga Smile
Adres bloga:
http://www.olgasmile.com

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tem-
pora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem.

Składniki

Przygotowanie

 – 500 ml maślanki

 – 1 łyżka żelatyny

 – 2 łyżki cukru pudru

 – 150 ml mleka

 – 1 owocowa galaretka

 – owoce sezonowe

Dobrze schłodzoną maślankę wlewamy do miski i ubijamy na wysokich obrotach mikserem Bosch 

przez kilka minut, aż będzie spieniona. Dosypujemy cukier i miksujemy dalej. Można zmniejszyć ilość 

cukru, jeśli wolimy wytrawną wersję deseru.

1

W małej ilości gorącego mleka rozpuszczamy żelatynę (1 łyżka na ½ litra maślanki). Aby sobie 

ułatwić pracę z mlekiem i żelatyną, można wstawić kubek do kąpieli wodnej. Studzimy żelatynę tak, 

aby była jeszcze płynna.

Łączymy żelatynę z maślanką i ubijamy przez chwilę. Rozlewamy w szklaneczki i schładzamy.

Galaretkę rozpuszczamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu, schładzamy do temperatury pokojowej 

i wylewamy na zastygniętą piankę z maślanki.

Gdy obie warstwy stężeją, dekorujemy deser sezonowymi owocami i podajemy dzieciom.
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Ten przepis wykonasz wyjątkowo 
szybko dzięki mikserowi

ErgoMixx MFQ36400. 

|  Przepisy  |  Pianka z maślanki z galaretką i owocami Pianka z maślanki z galaretką i owocami |  Przepisy  |  



Co ważne – deser nie jest bardzo słodki, a lekki, świeży  

i chrupiący dzięki podstawie zowsianych ciasteczek. 

Jeżeli jednak chcemy nadać ciastu nowe oblicze, to na warstwę 

bananową można nałożyć np. masę toffi lub krówkową.

Dopiero w następnej kolejności dajemy bitą śmietanę.

Ciasto bananowe
bez pieczenia

Autor przepisu:
Tomek Lach
Adres bloga:
http://www.zajadam.pl

Ciasto w całości wykonuje się przy pomocy blendera. 
Kruchy owsiany spód, dojrzałe i słodkie banany, lekka 
bita śmietana i przepyszne kakao.
Oto propozycja na deser dla całej rodziny.

Składniki

Przygotowanie

 – 1 opakowanie kruchych ciasteczek owsianych (ok. 200 g)

 – 2 większe lub 3 mniejsze i dojrzałe banany

 – kubek śmietany deserowej min. 30%, a najlepiej 36% (ok. 200 ml)

 – 75 g masła

 – kakao do posypania ciasta

Ciasteczka w całości umieszczamy w pojemniku i  dokładnie miksujemy blenderem na maksymal-

nych obrotach.

1

Do zmiksowanych ciasteczek dodajemy rozpuszczone masło i mieszamy oba składniki łyżką.

Zmielone ciasteczka po dodaniu masła utworzą zwartą, ale ciągle nieco sypką masę, którą 

wsypujemy do formy i ugniatamy rozprowadzając po dnie i bocznych ściankach. W ten sposób formuje-

my solidną podstawę dla pozostałych składników.

Następnie do pojemnika blendera dodajemy obrane ze skórki banany i miksujemy je, ale tym razem 

na najmniejszych obrotach. Nie zależy nam na uzyskaniu płynnej papki, ale dość gęstej masy, z wyraźnie 

widocznymi i wyczuwalnymi małymi kawałkami owoców.

Zmiksowane banany wkładamy do formy jako drugą warstwę ciasta.
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Blender ErgoMixx MSM66150 
wyposażony dodatkowo

w rozdrabniacz i trzepaczkę
doskonale ubije śmietanę i poradzi 

sobie z rozkruszaniem orzechów.

|  Przepisy  |  Ciasto bananowe bez pieczenia Ciasto bananowe bez pieczenia |  Przepisy  |  

W następnej kolejności czas na śmietanę. Ubijamy ją przy pomocy blendera z trzepaczką. WAŻNA 

UWAGA: Najlepiej używać mocno schłodzonej śmietany. Ubijanie trzeba zacząć na wysokich obrotach 

blendera, a następnie w miarę jak masa staje się coraz gęstsza, zmniejszać obroty.

Ubitą śmietanę przekładamy do formy jako trzecią warstwę ciasta. Najlepiej zrobić to przy pomocy 

silikonowej szpatułki.

Tak przygotowane ciasto przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy na noc do lodówki 

(lub na min. 2-3 godziny). Dzięki temu całość zrobi się zwarta i łatwa w krojeniu. 

Przed podaniem ciasto można obficie oprószyć kakao (aby uzyskać równomiernie pokrytą 

powierzchnię, najlepiej przesiać je przez drobne sitko).

Każdą porcję ciasta można posypać grubo zmielonymi migdałami lub orzechami laskowymi (rozdrab-

niaj je w blenderze, miksując przez 2-3 sekundy na najniższych obrotach), a talerz dodatkowo przyozdo-

bić kilkoma plasterkami banana.
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Taka mieszanka owoców to prawdziwa witaminowa 
eksplozja bogata w witaminy C i A oraz błonnik. Kok-
tajl z mango, melona, kokosu i pomarańczy będzie 
zdrowym źródłem orzeźwienia i energii 
każdego dnia.

Koktajl z mango, melona, 
kokosu i pomarańczy 

Autor przepisu:
Dorota Kamińska
Adres bloga:
http://www.pozytywnakuchnia.pl

Składniki

Przygotowanie

 – 1/3 melona kantalupa lub galia czy miodowego (obrany ze skórki, bez nasion, pokrojony 

     w dużą kostkę)

 – 1 mango (obrane ze skórki, bez pestki, pokrojone w duże kawałki; mango można zastąpić 

    2 świeżymi brzoskwiniami lub 4 morelami)

 – 3 łyżki mleka kokosowego

 – 1/2 szklanki soku z pomarańczy

 – 2 łyżki miodu lub ksylitolu albo brązowego cukru lub 1 łyżeczka syropu z agawy 

    (opcjonalnie: ilość można regulować w zależności od stopnia dojrzałości melona i mango)

 – 1 szklanka kruszonego lodu

Wszystkie składniki umieszczamy w wysokim naczyniu i rozdrabniamy za pomocą blendera.1

Przelewamy do wysokich szklanek koktajlowych, dekorujemy kawałkami świeżych owoców i od 

razu serwujemy. Smacznego!

2

Ten przepis łatwo przyrządzić 
blenderem lub mikserm np.

ErgoMixx MFQ36400. 

|  Przepisy  |  Koktajl z mango, melona, kokosu i pomarańczy Koktajl z mango, melona, kokosu i pomarańczy |  Przepisy  |  8 9
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Torcik sernikowy na zimno

Autor przepisu:
Joanna Siemek
Adres bloga:
http://www.bitedelite.pl

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tem-
pora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem.

|  Przepisy  |  Torcik sernikowy na zimno

Składniki

Przygotowanie

 – 100 g biszkoptów

 – 800 g serka homogenizowanego (smak waniliowy)

 – 250 g śmietany kremówki

 – 2 łyżki żelatyny

 – 1/3 szklanki gorącej wody

 – 1 szklanka świeżych truskawek

 – 1 galaretka truskawkowa

Biszkoptami wykładamy spód formy. Mikserem ubijamy śmietanę, dodajemy serki i miksujemy.  

W międzyczasie rozpuszczamy żelatynę w gorącej wodzie. 

1

Wystudzoną żelatynę wlewamy do masy serowej i miksujemy na najwyższych obrotach przez kilka 

minut. 

Gotową masę serową wykładamy na biszkopty, a następnie wkładamy do lodówki aż do stężenia, 

na minimum 1 godzinę. 

Gdy masa odpowiednio stężeje, układamy na niej umyte i obrane truskawki.

Przygotowujemy galaretkę według instrukcji na opakowaniu. Gdy galaretka ostygnie wylewamy ją 

na wierzch serowego torcika i ponownie wkładamy do lodówki na ok. 2 godziny.
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Do przygotowania domowych 
wypieków idealny jest mikser 

ErgoMixx MFQ36460,
wyposażony w pojemną misę.

Torcik sernikowy na zimno |  Przepisy  |  
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Blender ErgoMixx
Nowe blendery ErgoMixx wyposażyliśmy w najrozmaitsze końcówki, 

zwiększając tym samym wachlarz ich możliwości. 

Dlatego teraz bez trudu przyrządzisz nie tylko koktajl, zupy – kremy, 

czy dania dla dzieci, lecz także ubijesz pianę, utrzesz ser 

czy rozdrobnisz mięso. Wystarczy spróbować!

Wygodna regulacja obrotów sprawia, że efekt pracy jest zawsze idealny – taki, jakiego 
oczekujesz, przygotowując konkretną potrawę. Duże przyciski gwarantują wygodną 
obsługę,a umieszczony centralnie przycisk ,,turbo” natychmiast aktywuje maksymalną moc.



Dzieci bardzo często nie przepadają za warzywami, 
takimi jak brokuły. Zupa Shrek to doskonały pomysł 
na przemycenie w daniu dawki witamin, którą naj-
młodsi zjedzą ze smakiem.
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Zupa Shreka 

Autor przepisu:
Ewa Wróblewska-Olszewska
Adres bloga:
http://www.zaradna-mama.blogspot.com

Składniki

Przygotowanie

 – 2 brokuły

 – 2 serki topione

 – odrobina oliwy

 – sól, pieprz

 – śmietana

Opłukane brokuły wrzucamy na 3-4 minuty do wrzątku, tak żeby się nie rozgotowały.1

Dodajemy sól, pieprz do smaku i kilka kropli oliwy. 

Miksujemy, niekoniecznie na idealnie gładką masę. Dzieciaki, gdy wyłowią z zupy kawałek 

brokułu, to piszczą z radości, że mają rękę / palec / nos Shreka :-) 

2

3

W codziennym gotowaniu przyda się 
nowoczesny mikser, np. 

ErgoMixx MFQ36400. 

|  Przepisy  |  Zupa Shreka Zupa Shreka |  Przepisy  |  

Zupa nadaje się do jedzenia zarówno na ciepło (z grzankami lub kawałkami podduszonego 

kurczaka) lub jako chłodnik na upały.

4
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Tufafka pod chmurką

Autor przepisu:
Justyna Fatyga-Juma
Adres bloga:
http://www.mtoto-wangu.blogspot.com

|  Przepisy  |  Tufafka pod chmurką

Składniki

Przygotowanie

 – 3 białka jaj

 – 250 g serka homogenizowanego 

 – 200 ml jogurtu naturalnego

 – 2 łyżeczki żelatyny

 – 1,5 szklanki truskawek

 – 100 ml gorącej wody

 – stewia (lub cukier)

3 białka jaj ubijamy na sztywno końcówką do bicia piany, dodajemy 1 łyżeczkę stewii (lub 3 łyżecz-

ki cukru) i mieszamy. 

1

Gotową masę rozkładamy na blaszce wyłożonej papierem i pieczemy w piekarniku w temperaturze 

145° C, przez około 45 minut.

250 g serka homogenizowanego i 200 ml jogurtu naturalnego mieszamy blenderem, następnie 

dodajemy ok. 2 łyżeczki stewii. 

Żelatynę rozpuszczamy w 100 ml gorącej wody i pozostawiamy do ostygnięcia. Przestudzoną 

żelatynę wlewamy do kremu i pozostawiamy w lodówce na ok. 30 minut.

Owoce myjemy i kroimy w ćwiartki. W szklance lub pucharku układamy warstwami owoce, 

krem i bezy aż do wyczerpania składników.
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Ten przepis wykonasz wyjątkowo 
szybko dzięki blenderowi

ErgoMixx MSM66150,
który wyposażony jest w trzepaczkę

i rozdrabniacz.

Tufafka pod chmurką |  Przepisy  |  



Dzieci bardzo często nie przepadają za warzywami, 
takimi jak brokuły. Zupa Shrek to doskonały pomysł 
na przemycenie w daniu dawki witamin, którą naj-
młodsi zjedzą ze smakiem.
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Lekki omlet z owocami

Autor przepisu:
Agata Jędraszczak
Adres bloga:
http://www.kuchniaagaty.pl

|  Przepisy  |  Lekki omlet z owocami

Składniki

Przygotowanie

 – 2 jajka

 – 1 łyżka mąki pszennej

 – 1 łyżka mąki pszennej pełnoziarnistej

 – szczypta soli

 – 2 łyżki jogurtu greckiego

 – 2 łyżki miodu 

 – owoce sezonowe, ok. 1/2 szklanki (jagody, truskawki, maliny)

 – 1 łyżeczka oleju

Białka oddzielamy od żółtek, ubijamy mikserem ze szczyptą soli na sztywną pianę.1

Żółtka mieszamy z mąką, dodajemy stopniowo ubitą pianę, delikatnie mieszając.

Na patelni rozgrzewamy olej, wlewamy ciasto i smażymy na wolnym ogniu, aż się zarumieni.  

Przewracamy na drugą stronę i smażymy kolejną chwilę.

Omlecik przekładamy na talerz. Podajemy od razu z porcją jogurtu polaną miodem i owocami.

2
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4

Lekki omlet z owocami |  Przepisy  |  

Stojak z misą, w który 
wyposażony jest mikser

ErgoMixx MFQ36460
przyda się do przygotowania ciast, 

omletów i naleśników.

Idealne śniadanie powinno być pięknie podane. 
Lekkie, ale pożywne oraz szybkie w wykonaniu. 
Taki właśnie jest omlet, do którego możemy dodać 
sezonowe owoce.
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Lodowe trio

Autor przepisu:
Agnieszka Troć
Adres bloga:
http://www.urwiskowo.com.pl

|  Przepisy  |  Lodowe trio

Składniki

Przygotowanie

 – 1 miseczka truskawek

 – 1 miseczka kiwi

 – 1 miseczka brzoskwiń  (mogą być z puszki)

 – opcjonalnie cukier, jeśli owoce są za bardzo kwaśne

Każdy z gatunków owoców osobno miksujemy blenderem na jednolitą gładką masę. Jeśli któreś 

owoce są zbyt kwaśne, można lekko dosłodzić do smaku. 

1

Nakładamy łyżeczką owoce do foremek na lody. Robimy to delikatnie, by kolorowe warstwy się 

nie zmieszały. Jeśli nie mamy foremek, możemy użyć zwykłego kubeczka po jogurcie i patyczka 

po lodzie.

Tak przygotowane lody wstawiamy do zamrażarki. Po kilku godzinach mamy pyszny, zdrowy 

i pożywny deser owocowy.

2

3

Ten przepis wykonasz wyjątkowo 
szybko, dzięki blenderowi

ErgoMixx MSM66150.

Lodowe trio |  Przepisy  |  
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Koktajl
truskawkowo - melonowy

Autor przepisu:
Anna Włodarczyk
Adres bloga:
http://www.strawberriesfrompoland.blogspot.com

|  Przepisy  |  Koktajl truskawkowo - melonowy

Składniki

Przygotowanie

 – 1 szklanka truskawek, umytych i  bez szypułek  

 – 1/2 małego melona

 – 1 łyżeczka soku z cytryny

 – 1 łyżka miodu

 – opcjonalnie: 1 łyżka zarodków pszennych

Z połówki melona usuwamy nasiona. Wydrążamy miąższ i przekładamy do wysokiego naczynia.1

Dodajemy truskawki, miód, sok z cytryny i zarodki pszenne (opcjonalnie).

Miksujemy, aż uzyska gładką konsystencję. Koktajl podajemy schłodzony.

2

3

Do przygotowania przepisu
polecamy mikser

ErgoMixx MFQ36440.

Koktajl truskawkowo - melonowy |  Przepisy  |  
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Owocowy koktajl
z płatkami owsianymi

Autor przepisu:
Beata Rymarz
Adres bloga:
http://www.www.mamalandia.pl

Składniki

Przygotowanie

 – 25 dag truskawek

 – 2 banany

 – 3 łyżki płatków owsianych

 – 1 szklanka jogurtu naturalnego

 – 1 szklanka soku pomarańczowego

Płatki owsiane zalewamy małą ilością wrzącej wody.1

Dodajemy pozostałe składniki – truskawki, pokrojone banany, jogurt naturalny i sok pomarańczo-

wy (może być ze świeżo wyciśniętych owoców).

Całość miksujemy. Możemy dodać trochę cukru, ale zdrowszy będzie, jeżeli „dosłodzimy” go 

bananem, albo miodem.

Koktajl nadaje się do wypicia od razu po przygotowaniu. Najlepiej smakuje ze świeżymi owocami, 

ale zimą śmiało można go przygotować z mrożonych malin, truskawek lub jagód.

2
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4

Koktajle mleczne i zdrowe smoothie 
owocowe przygotujemy szybko dzięki 

poręcznym blenderom np.
ErgoMixx MSM67140.

|  Przepisy  |  Owocowy koktajl z płatkami owsianymi Owocowy koktajl z płatkami owsianymi |  Przepisy  |  
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Jak wybrać sprzęt
dla siebie?
Blender czy mikser? Zanim wybierzemy urządzenie do naszej kuchni, 

warto zastanowić się przede wszystkim, jakie czynności chcemy 

zautomatyzować. Przy jakiego rodzaju potrawach potrzebujemy 

największej pomocy, a z czym możemy poradzić sobie sami? 

Dlatego niezbędna jest chwila namysłu i mała analiza do czego 

będziemy używać naszego pomocnika.

Poręczne blendery ręczne

Niewielkie, bardzo poręczne blendery służą przede wszystkim do miksowania zup-kremów, majonezów, so-

sów, koktajli, a także do kruszenia lodu, orzechów i innych twardych 

składników. Często wyposażone są w pojemnik do miksowania czy roz-

drabniacz. Ich zaletą jest wygoda: są zawsze pod ręką i zajmują niewie-

le miejsca. Wyposażenie blendera w najrozmaitsze końcówki zwiększa 

wachlarz jego możliwości. Ciekawym rozwiązaniem jest MSM67170, 

wyposażony w rozdrabniacz, trzepaczkę i nóż do kruszenia lodu. Uni-

wersalny rozdrabniacz z wyjmowa-

nym ostrzem ze stali szlachetnej 

pozwala na rozdrabnianie: mię-

sa, sera, cebuli, ziół, czosnku, 

owoców i warzyw. Końcówka 

miksująca z innowacyjnym 

nożem QuattroBlade z 4 ostrzami gwarantuje doskonałe rezul-

taty. Dzięki końcówce do ubijania łatwo ubijesz pianę z białek 

czy śmietanę, a nóż przygotuje kruszony lód do drinków.

|  Jak wybrać sprzęt dla siebie?

Praktyczne miksery ręczne

Standardowym wyposażeniem kuchni jest mikser ręczny, który pozwala szybko i łatwo przy-

gotować pianę z białek, bitą śmietanę, jak również wymie-

szać ciasto. Dzięki nowej technologii silniki mikserów ręcz-

nych Bosch pracują z duża mocą i do tego niezwykle cicho!  

Miksery Bosch są bardzo poręczne, a ergonomiczny kształt 

gwarantuje wyjątkowy komfort użytkowania. Niektóre mode-

le, oprócz tradycyjnych dla miksera końcówek, wyposażone 

zostały w rozdrabniacz i stopę miksującą, jaką znamy z blen-

derów ręcznych. Dzięki czemu zwiększa się funkcjonalność 

urządzenia i można nim wykonać jeszcze więcej zadań. Miło-

śnikom domowych wypieków szczególnie polecamy modele 

wyposażone w stojak z pojemną misą.

Bezpieczeństwo

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Z pewnością na kwestie bezpieczeństwa. Sprzęt kuchenny 

Bosch wyposażony jest w zabezpieczenia, które czynią pracę nie tylko wygodną, ale i bezpieczną. 

Urządzenia chronione są przed przeciążeniem – praca silnika zostanie zatrzymana, gdy włożymy 

za dużą ilość składników lub, gdy urządzenie pracuje za długo. 

Jak wybrać sprzęt dla siebie?  |  
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Deser arbuzowy z bitą 
śmietaną i waniliową kaszą 
jaglaną

Autor przepisu:
Dorota Wdowińska-Rozbicka
Adres bloga:
http://www.smakuje.blox.pl

Składniki

Przygotowanie

 – 1 kg arbuza

 – 500 ml śmietany kremówki

 – 3 łyżki cukru pudru

 – 1/2 szklanki kaszy jaglanej

 – 1 laska wanilii

 – 1/2 szklanki mleka

 – 1 łyżka cukru

 – szczypta soli

Kaszę jaglaną zalewamy wrzątkiem, gotujemy minutę i odcedzamy – w ten sposób pozbędziemy się 

charakterystycznej goryczki.

1

Kaszę przekładamy do rondelka, zalewamy 1/2 szkl wrzątku i gotujemy na minimalnym ogniu pod 

przykryciem przez 20 min.

Po tym czasie, kiedy kasza wchłonie całą wodę, wlewamy pół szklanki gorącego mleka, dodajemy 

cukier, sól oraz miąższ wanilii i gotujemy jeszcze chwilę, aż kasza wchłonie nieco mleka. Kaszę studzimy 

i mieszamy widelcem, by ziarna się rozdzieliły.

Arbuza obieramy ze skóry i kroimy w kawałki. Dobrze schłodzoną śmietanę przelewamy do miskI 

i ubijamy mikserem.

2

3

4

Ten przepis wykonasz wyjątkowo 
łatwo dzięki mikserowi
ErgoMixx MFQ36440.

|  Przepisy  |  Deser arbuzowy z bitą śmietaną i waniliową kaszą jaglaną Deser arbuzowy z bitą śmietaną i waniliową kaszą jaglaną |  Przepisy  |  

Kiedy śmietana zacznie gęstnieć, dodajemy do niej cukier puder i ubijamy jeszcze chwilę, aż stanie 

się zupełnie gęsta.

W naczyniach deserowych lub szklankach układamy arbuza, na nim chmurę bitej śmietany, a wierzch 

posypujemy waniliową kaszą jaglaną.

5

6

Dzieci są wielkimi fanami wszelkich słodkości. 
Skorzystajmy więc z tego, by przemycić w nich 
jakieś zdrowe dodatki. Tym razem to spora ilość 
kaszy jaglanej, która w efekcie finalnym jest zupełnie 
niewyczuwalna.
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Pianka jogurtowo – kokosowa 
z sosem malinowym i bezami

Autor przepisu:
Dorota Świątkowska
Adres bloga:
http://www.www.mojewypieki.com

Składniki

Przygotowanie

 – 250 g jogurtu greckiego

 – 250 ml schłodzonej śmietanki kokosowej 20%

 – 3 łyżki cukru pudru, lub więcej do smaku

 – 2 łyżeczki żelatyny

 – 2 łyżki gorącej wody

 – 350 g malin, świeżych lub mrożonych

 – 1/2 szklanki cukru

 – sok z 1/2 cytryny

 – kilka pokruszonych małych bez

 – 200 g świeżych malin

Maliny (świeże lub zamrożone) umieszczamy w garnuszku. Wsypujemy połowę szklanki cukru, do-

dajemy sok z cytryny, mieszamy i zagotowujemy. Gotujemy 5 minut, bez przykrycia, następnie studzimy. 

Połowę sosu malinowego przecieramy przez sitko (by zmniejszyć ilość pesteczek) i odstawiamy.

1

Żelatynę rozpuszczamy w 2 łyżkach gorącej wody i odstawiamy do przestudzenia.

Do wysokiego naczynia przelewamy śmietankę kokosową. Ubijamy na wysokich obrotach miksera 

do uzyskania sztywnej pianki. Dodajemy jogurt, łyżka po łyżce, długo ubijając. Dodajemy cukier puder 

i ubijamy. Stopniowo dodajemy przestudzoną żelatynę, cały czas miksując. 

Powstałą jogurtową piankę rozdzielamy pomiędzy 4 pucharki i odstawiamy do lodówki do stężenia. 

Po tym czasie na wierzch nakładamy sos malinowy, kruszymy małe bezy i dekorujemy świeżymi malinami.

2

3

4

|  Przepisy  |  Pianka jogurtowo - kokosowa z sosem malinowym i bezami Pianka jogurtowo - kokosowa z sosem malinowym i bezami |  Przepisy  |  

Do wykonania tego przepisu polecmy
ErgoMixx MFQ36400.
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Zapiekany Misz Masz

Autor przepisu:
Ewa Janiszewska
Adres bloga:
http://www.www.eveleo.pl

|  Przepisy  |  Zapiekany Misz Masz

Składniki

Przygotowanie

 – 1/4 brokuła (wcześniej zblanszowana),

 – 1/4 cebuli

 – 1/2 papryki

 – miąższ z 1 pomidora

 – marchewka

 – 20 g piersi z kurczaka

 – 1 jajko

 – 2 łyżki bułki tartej (lub płatków owsianych)

 – 2 łyżki oleju

 – przyprawy: oregano, kminek, natka pietruszki, pieprz

Wyżej wymienione składniki miksujemy blenderem do uzyskania konsystencji pasty 

 i przekładamy do małej formy. 

1

Tak przygotowane danie zapiekamy w 180° C, używając funkcji termoobieg, 

przez ok. 30 - 40 minut.

2

Blender z rozdrabniaczem 
ErgoMixx MSM67140 

przyda się również do przyrządzania
past i pasztetów.

Zapiekany Misz Masz |  Przepisy  |  
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Naleśniki z twarożkiem 
truskawkowym

Autor przepisu:
Ewa Świerżewska
Adres bloga:
http://www.www.fajnyrodzic.pl

Składniki

Przygotowanie

Ciasto naleśnikowe

 – 1/2 litra mleka

 – 3 jajka

 – 250 dag mąki

 – 1 i 1/2 łyżki oleju

Nadzienie

 – 50 dag półtłustego twarogu

 – 3 łyżki śmietany 12 proc. (lub jogurtu)

 – 20 dag truskawek (+ kilka sztuk do ozdoby)

 – 2-3 łyżki cukru trzcinowego

 – świeże listki mięty

 – zmielone migdały

 – zmielona gorzka czekolada

Przygotowujemy ciasto na naleśniki, mieszając w naczyniu mleko, mąkę, jajka i olej.  

Smażymy naleśniki i odstawiamy do ostygnięcia.

1

W tym czasie do miski wkładamy twaróg, śmietanę i truskawki. Miksujemy wszystko blenderem na 

najwyższych obrotach przez około 30-40 sekund. Jeśli masa nie jest jednolita, miksujemy nieco dłużej.

Naleśniki smarujemy przygotowaną masą, rolujemy lub składamy w trójkąty. Możemy też podawać 

je na zimno lub obsmażyć na maśle z obu stron.

Przygotowujemy talerz, układając na nim pokrojone na ćwiartki truskawki i liście mięty. Kładziemy 

naleśnika i posypujemy go przygotowanymi wcześniej (w przystawce do kruszenia, dołączanej do blende-

ra) zmielonymi orzechami i gorzką czekoladą.

2

3

4

Ten przepis łatwo przyrządzisz, 
używając blendera lub miksera np.

ErgoMixx MSM67140.

|  Przepisy  |  Naleśniki z twarożkiem truskawkowym Naleśniki z twarożkiem truskawkowym |  Przepisy  |  



Autor przepisu:
Paulina Krajewska
Adres bloga:
http://www.www.justmydelicious.com

Z reguły dzieci, ale  także dorośli nie przepadają za 
samymi płatkami owsianymi, lecz połączenie ich  
z bananami i stworzenie dzięki temu zdrowych  
ciasteczek na pewno przypadnie wszystkim do gustu. 
Ich wykonanie jest bardzo proste, a efekt smakowity.
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Ciasteczka owsiane 
z bananem  

Składniki

Przygotowanie

 – 2 banany (na ok 20 szt. ciasteczek)

 – 1 szklanka płatków owsianych

Banany według uznania kroimy bądź rozdrabniamy i łączymy w misce z płatkami. Porcję gotowej 

masy wykładamy na wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia blachę.

1

Pieczemy w 180° C przez ok 15 minut. Ciasteczka są słodkie i zdrowe, po prostu pyszne.2

|  Przepisy  |  Ciasteczka owsiane z bananem Ciasteczka owsiane z bananem |  Przepisy  |  

Ten przepis łatwo przyrządzisz,
używając blendera lub miksera np.

ErgoMixx MFQ36460.
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Babeczki Małej Księżniczki

Autor przepisu:
Katarzyna Guzik
Adres bloga:
http://www.gotowaniecieszy.blox.pl

Składniki

Przygotowanie

Ciasto

 – 1/2 litra mleka

 – 100 g masła

 – 1/3 szklanki cukru

 – 2 żółtka

 – 1 łyżeczka cukru waniliowego

 – 1 płaska łyżka kwaśnej śmietany

 – 1 szczypta soli

Nadzienie

 – 250 g mascarpone

 – 400 ml kremówki

 – 3 łyżki cukru pudru

 – odrobina różowego barwnika (można zastąpić 2 łyżkami musu truskawkowego)

Wszystkie składniki na ciasto łączymy ze sobą na podsypanej mąką stolnicy i zagniatamy do chwili, 

aż utworzy się jednolita masa.

1

Jeśli ciasto będzie się zbyt mocno kleić do rąk, podsypujemy mąką. Gotowe ciasto wałkujemy 

i wykładamy nim foremki. Wstawiamy do lodówki na godzinę.

Po tym czasie foremki z ciastem wstawiamy do nagrzanego do 200° C piekarnika i pieczemy 

do zrumienienia (ok. 20 minut). Odstawiamy do całkowitego wystygnięcia.

Mascarpone i kremówkę umieszczamy w wysokim naczyniu. Początkowo miksujemy powoli, by ser 

połączył się ze śmietaną, a następnie na najwyższych obrotach do chwili uzyskania konsystencji sztywnej 

śmietany.

2

3

4

Nowoczesny mikser
ErgoMixx MFQ36400

to nieodzowna pomoc w każdej kuchni.

|  Przepisy  |  Babeczki Małej Księżniczki Babeczki Małej Księżniczki |  Przepisy  |  

Na koniec dodajemy cukier oraz barwnik i miksujemy do chwili ich połączenia. Przy pomocy szprycy 

napełniamy kremem foremki z ciasta. Wierzch dekorujemy ulubionymi owocami dziecka.

5



Domowe gołąbki z ryżem i mięsem mielonym 
każdemu przypomną smaki dzieciństwa.
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Gołąbeczki jak u mamy

Autor przepisu:
Katarzyna Królikowska
Adres bloga:
http://www.blog.benc.pl

Składniki

Przygotowanie

 – 1 kg mięsa mielonego z łopatki wieprzowej i wołowiny

 – 300 g ryżu (3 woreczki)

 – 4 świeże pomidory

 – 2 puszki pomidorków całych bez skórki

 – 2 cebule (1 do gołąbeczków, 1 do sosu)

 – 2 jajka

 – 2 główki młodej kapusty 

 – sól, pieprz, wegeta do smaku

 – olej do smażenia

Ryż gotujemy nieco krócej, niż to jest podane na opakowaniu i po ostygnięciu mieszamy go 

z mięsem mielonym, 2 jajkami, drobno posiekaną przy użyciu rozdrabniacza 1 cebulą. Dodajemy 

wegetę, pieprz i sól do smaku, mieszamy ze sobą dokładnie wszystkie składniki.

1

Z kapusty wydrążamy środek i następnie gotujemy w osolonej wodzie ok. 10 minut. Po tym czasie 

pojedynczo wyciągamy widelcem z wody wierzchnie liście i usuwamy z nich zgrubienia.

Następnie wykładamy farsz na każdy liść z osobna i zawijamy gołąbki. Gołąbki układamy w dużym 

garnku warstwami, tak aby przylegały do siebie, najlepiej na liściach kapusty, które nam zostały. 

Pomidory sparzamy i obieramy ze skórki, a następnie miksujemy je w pojemniku od blendera, razem 

z pomidorkami z puszki.

2

3

4

Rozdrabniacz, w który 
wyposażony jest np. blender

ErgoMixx MSM66150 
idealnie poszatkuje nam warzywa, 

a nawet rozdrobni mięso na gołąbki.

|  Przepisy  |  Gołąbeczki jak u mamy Gołąbeczki jak u mamy |  Przepisy  |  

Rozdrabniaczem siekamy cebulkę i dodajemy do pomidorów razem z 2 łyżeczkami suszonych 

warzyw, niewielką ilością wody i mieszamy. Tak powstałym sosem zalewamy gołąbki.

Całość gotujemy ok. 40 minut na małym ogniu.

5

6
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Autor przepisu:
Konstancja Białkowska
Adres bloga:
http://www.popmum.blogspot.com

Kisiel mango z truskawkami 
i czereśniami

Składniki

Przygotowanie

 – 1 dojrzałe mango,

 – 4 duże truskawki,

 – 10 czereśni,

 – 2 łyżki soku z cytryny

 – dwie łyżeczki skrobi ziemniaczanej,

 – 20 ml wody

Mango miksujemy blenderem w niewielkim garnku i gotujemy. 1

W międzyczasie łączymy skrobię z wodą oraz sokiem cytrynowym (zastępczo można użyć 3 łyżecz-

ki kisielu cytrynowego). 

2

Do wykonania tego przepisu polecamy
ErgoMixx MSM66150.

|  Przepisy  |  Kisiel mango z truskawkami i czereśniami Kisiel mango z truskawkami i czereśniami |  Przepisy  |  

Gdy mango „zabulgocze”, dolewamy do garnka przygotowaną mieszankę i mieszamy aż delikatnie 

zgęstnieje.

 Kisiel przelewamy do pucharków, a gdy już wystygnie, układamy na nim połówki czereśni oraz 

ćwiartki truskawek. Gotowe!

3

4
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Fasolinki

Autor przepisu:
Maria Wierzchowska
Adres bloga:
http://www.lucyferkiem.blogspot.com

|  Przepisy  |  Fasolinki

Składniki

Przygotowanie

 – 500 g czerwonej, suchej fasoli

 – 300 g pieczarek

 – 2 duże cebule

 – 100 g nasion słonecznika

 – kilkanaście oliwek

 – przyprawy: kurkuma, curry, garam masala, koperek, pieprz czarny i ziołowy

Do wersji smażonej: olej, jajko, bułka tarta, sezam.

Namoczoną uprzednio fasolę gotujemy do miękkości, dodajemy duszone pieczarki i cebulę, oliwki, 

zmielone, uprażone nasiona słonecznika oraz przyprawy.

1

Gdy zmiksujemy wszystkie składniki otrzymamy pyszną masę na kanapki. Gdy do tej masy dodamy 

jajko i bułkę tartą, możemy usmażyć wegetariańskie kotleciki.

Malutkie placuszki obtaczamy w bułce tartej, wymieszanej z sezamem i smażymy na patelni, na złoty 

kolor. Kotleciki mogą stanowić część dania lub być samodzielna przekąską.

2

3

Do przygotowania past i pasztetów 
idealnie nadaje się blender

ErgoMixx MSM67140.

Fasolinki |  Przepisy  |  

Czerwona fasola jest bogatym źródłem witamin
z grupy B, potasu, wapnia i fosforu. 
Dlatego podawajmy ją dzieciom, by rosły zdrowe 
i prawidłowo się rozwijały.
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Praliny Raw Food

Autor przepisu:
Marlena Wróblewska
Adres bloga:
http://www.makoweczki.pl

|  Przepisy  |  Praliny Raw Food

Składniki

Przygotowanie

 – 1 szklanka orzechów nerkowca

 – 1 szklanka daktyli

 – kakao

Orzechy nerkowca i daktyle zalewamy ciepłą wodą i zostawiamy na noc. Rano odsączamy składniki 

z wody, a następnie blendujemy.

1

Z powstałej masy formujemy kulki, które następnie obtaczamy w kakao. Tak przygotowane praliny 

wstawiamy na około 2 godziny do lodówki. Po tym czasie smaczny i zdrowy deser jest już gotowy do 

jedzenia. Smacznego!

2

Ten przepis wykonasz łatwo 
dzięki blenderowi

ErgoMixx MSM67140.

Praliny Raw Food  |  Przepisy  |  
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Mikser ErgoMixx
Nowe miksery ręczne ErgoMixx charakteryzuje ergonomiczny design. 

Urządzenie idealnie układa się w dłoni, gwarantując komfort pracy. 

Wybrane modele wyposażyliśmy dodatkowo w stopę blendera

lub stojak z pojemną misą. Nowy mikser ErgoMixx to nieodzowny 

pomocnik w codziennym gotowaniu.

Powierzchnia soft-touch wokół ergonomicznego uchwytu gwarantuje łatwe 
manewrowanie urządzeniem. Niska waga i cichy, wydajny silnik sprawiają, 
że praca z mikserem ErgoMixx to prawdziwa przyjemność.



|  Porady ekspertów Bosch. Blendery

Porady ekspertów Bosch.
Blendery.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Blendery Bosch są nie tylko wygod-
ne i pomocne w kuchni, ale również 
bezpieczne. To szczególnie ważne gdy 
do kuchni zaprosimy dzieci, by razem 
z nami pobawiły się w gotowanie. Na-
sze urządzenia są chronione także przed 
przeciążeniem – jeśli włożymy za dużą 
ilość składników lub, gdy blender będzie 
nieprawidłowo podłączony, praca silni-
ka zostanie zatrzymana, co uchroni nas 
przed spaleniem urządzenia.

Wysokie obroty

Blendery Bosch mają dwa przyciski: do 
pracy normalnej i turbo. Przycisk turbo 
pozwala osiągnąć od razu maksymalne 
obroty, co przyda nam się do produktów 
twardszych, które trudniej rozdrobnić 
np. lodu. Natomiast do owoców lub zup 
wystarczająca będzie prędkość normal-
na, którą możemy regulować w zakre-
sie od 1 do 12. Dodatkowo optymalna 
konstrukcja stopy blendera zapobiega 
rozpryskiwaniu miksowanych potraw. 
Nasze gotowanie nie będzie wymagało 
sprzątania całej kuchni.

Moc w zasięgu ręki

Przed zakupem blendera warto zwrócić 
uwagę na jego moc. Im jest ona wyższa,
tym łatwiej rozdrobnić twardsze produk-
ty. Od mocy urządzenia zależy także ide-
alna konsystencja dania.

Postaw na ostrza

Nie ma znaczenia, co chcemy przygo-
tować – z blenderem Bosch będzie to 
niezwykle proste. Najnowsze blendery 
ErgoMixx wyposażyliśmy w innowacyj-
ną końcówkę miksującą QuattroBlade   
z 4 ostrzami. Dzięki temu produkty będą 
jeszcze lepiej rozdrobnione, a wysoka 
jakość wykonania gwarantuje, że noże 
długo pozostaną ostre. 

Komfort użytkowania

Nie trzeba przetrząsać całej kuchni  
w poszukiwaniu odpowiedniego naczy-
nia. Każdy blender ma w komplecie po-
jemnik do miksowania z miarką. Teraz 
gotowanie będzie jeszcze łatwiejsze! 
Miarka ułatwi nam przygotowanie dania, 
dzięki niej wszystko dokładnie odmierzy-
my, bez używania dodatkowych naczyń.

Porady ekspertów Bosch. Blendery  |  

Nie trać czasu na sprzątanie

Dla rodziców czas jest ważny, dlatego 
wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. 
Końcówka miksująca oraz pozostałe 
elementy wyposażenia (poza blokiem  
z silnikiem) nadają się do mycia w zmy-
warce. Nasze urządzenia nie muszą być 
myte ręcznie. Wystarczy odpiąć koń-
cówkę miksującą od korpusu z silnikiem 
i włożyć ją do zmywarki.

Smakuj

Wszyscy uwielbiają słodkie desery. 
Z blenderem Bosch nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby przygotować je samemu 
w domu. Z odpowiednią końcówką zmik-
sujemy owoce na słodki mus, a  bitą 
śmietanę przygotujemy za pomocą koń-
cówki do ubijania. Zdecyduj, na co masz 
dzisiaj ochotę i do dzieła!

Trwałość na lata

Bledner to niezastąpiony pomocnik 
w naszej kuchni. Zarówno końcówka 
miksująca, jak i końcówka do ubijania są 
wykonane ze stali szlachetnej. Taki blen-
der na długo zamieszka w naszej kuchni 
i będzie nam pomagał w przygotowaniu 
smacznych dań dla naszej rodziny!

Oszczędność

Nowoczesny blender może zastąpić 
nam wiele innych urządzeń. Z jego po-
mocą przygotujemy wiele pysznych dań 
i na pewno nie będą one monotonne! 
Blender daje dużo możliwości: możemy 
ubijać, siekać i ucierać, a niejadki nielu-
biące warzyw nawet nie zauważą, że je 
jedzą.
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|  Porady Ekspertów Bosch. Miksery

Porady ekspertów Bosch.
Miksery.
Bezpieczeństwo naszym priorytetem

Bezpieczeństwo użytkowania zawsze 
jest na pierwszym miejscu, dlatego na-
sze miksery są zabezpieczone przed 
przeciążeniem. Jeśli będziemy próbo-
wać zmiksować zbyt dużo produktów 
naraz, praca silnika zostanie zatrzymana, 
co uchroni nas przed jego spaleniem.

Lekko mieszaj

Miksery ręczne ErgoMixx z ergonomicz-
nym uchwytem soft-touch łączą dużą 
moc z komfortem i przyjemnością ob-
sługi. Mieszanie i miksowanie nowymi 
urządzeniami jest wyraźnie łatwiejsze. 
Powierzchnia soft-touch wokół ergono-
micznego uchwytu oraz wyjątkowo niska 
waga miksera gwarantuje łatwe manew-
rowanie urządzeniem.

Wygoda przede wszystkim

Miska zamocowana na stojaku znacznie 
ułatwia pracę. Jeśli przygotowujemy 
ciasto, które długo się wyrabia, nie zmę-
czymy się trzymaniem miksera w dłoni. 
Wybierając mikser z miską upewnijmy 
się, czy do jej spodu przymocowane 
są gumowe podkładki zapobiegające jej 
przesuwaniu się po blacie. Miska obraca 
się podczas pracy miksera – zapewnia to 
dokładne i szybkie wymieszanie składni-
ków.

Mikser do zadań specjalnych

Nasze miksery są stworzone do zadań 
specjalnych. Dzięki nowej technologii 
silniki pracują z dużą mocą. Miksery po-
siadają kilka stopni prędkości i funkcję 
turbo. Z pomocą miksera Bosch najbar-
dziej ekstremalne zadania będą zawsze 
w zasięgu naszych możliwości. 

Praktyczne miksery ręczne

Mikser to nieodzowny element każdej 
kuchni. Pomoże nam w ubiciu piany, czy 
wymieszaniu ciasta. Niektóre modele 
wyposażone są nie tylko w tradycyjne 
końcówki, ale również w rozdrabniacz 
i stopę miksującą, jaką znamy z blen-
derów. Z nowym ErgoMixx każde danie 
przygotujesz bez wysiłku.

Oszczędność

Miksery Bosch są sprzętem bardzo trwa-
łym i wielofunkcyjnym. Dzięki mikserowi 
z odpowiednimi akcesoriami gotowanie 
będzie szybkie i przyjemne. Jeden mik-
ser wykona wiele różnorodnych zadań: 
zagniatanie ciasta, mieszanie, mikso-
wanie, a nawet szatkowanie warzyw. 
Oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale  
i czas!
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