
  

Wypieki z całą rodziną 

– Jak przygotować smaczne bułeczki i bagietki w domu 

  

  

  

  

 

Opr.  Zuzanna Halupczok 



    Obecnie spędzamy dużo czasu z rodziną w domu. 

Wychodzimy  wtedy, gdy musimy, np. do sklepu    

na zakupy.  Pewnego dnia  pojechałam po  bułki    

do pobliskiego sklepu i jakie było moje zdziwienie, 

gdy ekspedientka powiedziała, że bułki rozeszły się      

w mig. Pomyślałam sobie: „Co się dzieje?”, 

„Godzina 7.00 rano, a bułek już nie ma?”. Ten fakt, 

stał się dla mnie impulsem do upieczenia bułek     

po raz pierwszy w życiu.  



       W tym tygodniu proponuję Wam zabawę  w  małego piekarza.                                               

Zabawa ta, polegać będzie na wspólnym wykonaniu domowych 

wypieków. Proponuję trzy przepisy, które otrzymałam                

od znajomych: 

1) Bułeczki drożdżowe 

2) Bagietki francuskie 

3) Bułeczki pszenno – razowe 

Wszystkie przepisy wypróbowałam i na ich podstawie upiekłam 

wyśmienite bułeczki i bagietki. Na prawdę polecam. Są pyszne. 

Zachęcam Was do spróbowania wypieków domowych.  



 Pamiętajcie! Tylko w obecności Rodziców możecie razem wykonać wypieki. 

Nigdy sami.  

 Małych piekarzy zachęcam do wysyłania zdjęć z ich domowymi 

bułeczkami lub z innymi wypiekami pieczywa wraz z przepisami, z którymi 

chcielibyście się podzielić. Wiem, że niektórzy z Was pieką nawet chleb       

z tatą, a bułki z babcią. 

 Eksperymenty z drożdżami wykonywaliście już sami i wiecie dlaczego 

rośnie ciasto. Teraz możecie się o tym przekonać  - sami. 

 Można przesłać tylko jedno zdjęcie przedstawiające małego piekarza, 

jego dzieło i przepis.  Na kartce formatu A4 umieszczamy również         

imię, nazwisko oraz klasę. Termin nadsyłania zdjęć: 12.06.2020.  

 Zdjęcia przesyłamy na e-mail: kontoprywatne2013@interia.pl 

 Razem stworzymy „Album Małego Piekarza”. Najciekawsze wypieki  

pieczywa i ich autorów przedstawimy na stronie internetowej szkoły. 
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Przepis na bułeczki 

drożdżowe 

 Składniki: 

 500 g maki pszennej 

 25 g świeżych 
drożdży 

 200 ml ciepłej wody 

 100 ml mleka 

 50 ml oleju 

 1 łyżka cukru 

 1 łyżka soli 



Przygotowanie rozczynu 

 Przygotowujemy 
miskę, drewnianą 
łyżkę, 500 g mąki 
pszennej i pokruszone 
drożdże. 



Do miski 

 przesiewamy mąkę, 

 

     kruszymy drożdże 

 



Wykonanie ciasta  

 Do środka miski 
dajemy pokruszone 
drożdże, zalewamy    
je ciepłym mlekiem         
z odrobiną cukru. 
Mieszamy. Czekamy, 

 aż drożdże wyrosną. 
Dodajemy resztę cukru, 
sól i olej. Mieszamy         
i wyrabiamy ciasto 
rękami. 



Ciasto odpoczywa 

 Gdy ciasto jest gęste, 
to nakrywamy je              
i odstawiamy na 40 
min. w ciepłe miejsce. 

 

 Ciasto odpoczywa 

 



Gotowe ciasto 

 Ciasto rośnie. 

 

 Z wyrobionego ciasta 
kroimy mniejsze      
lub większe części    
na bułki. 

 



Formowanie bułeczek 

 Uformowane bułeczki 
wykładamy na blaszki 
wyłożone papierem 
do pieczenia. 

 

 Przykrywamy je 
ręcznikiem kuchennym 
i odstawiamy w ciepłe 
miejsce na 40 minut. 

 



Pieczenie bułeczek 

 W temp. 200 stopni 
Celsjusza, po ok. 20 
minutach  oczom 
ukazała się pierwsza 
blaszka z bułeczkami. 

 Za chwilę pojawiła się 
kolejna, a na niej 
złociste i pachnące 
domowe bułeczki. 



Wypieczone bułeczki!!! 

 Z ciasta powstało 13 bułeczek  

    (ilość zależy od ich wielkości).  



Degustacja wypieku 

 A oto świeżutka, pachnąca       
i wypieczona bułeczka. 

Z masełkiem lub bez  
smakuje wyśmienicie.  



SMACZNEGO! 

 

 

 

 Życzę Wam udanych wypieków bułeczek. 

 Są na prawdę pyszne.  

 Przekonajcie się sami. 



Przepis na bagietki  

 Składniki: 

 500 - 600 g mąki 
pszennej 

 15 dag drożdży 

 250 ml ciepłego mleka 

 100 ml wody 

 2 łyżki masła 

 2 łyżeczki cukru 

 2 łyżeczki soli 

 

 



Przygotowanie ciasta 

 Do miski przesiewamy 
mąkę. W kubku 
rozrabiamy drożdże        
z 4 łyżkami ciepłego 
mleka. 

 Do pozostałego  
ciepłego mleka 
dodajemy 2 łyżki 
masła, mieszamy      
do rozpuszczenia. 



 Do miski z mlekiem    
i rozpuszczonym 
masłem dodajemy 
zimną, przegotowaną 
wodę. Następnie 
dosypujemy 4 łyżki 
mąki, rozpuszczone 
drożdże, cukier i sól. 
Wyrabiamy gęste 
ciasto dosypując 
resztę mąki. 



 Wyrobione ciasto 
odstawiamy w ciepłe 
miejsce na około       
60 minut. 

 Po tym czasie ciasto 
powinno podwoić 
swoją objętość. 



 Tak wygląda 
wyrośnięte ciasto. 

 Ciasto wyjmujemy     
z miski, rozkładamy 
na podsypanym   
mąką blacie, 
rozwałkowujemy. 



Dwa dłuższe boki ciasta 
składamy do środka.    
To samo robimy               
z dwoma krótszymi 
końcami.  

 

 

 

 

 

 

 



Powstała złożona 
koperta. 

Taką kopertę z ciasta 
drożdżowego 
rozgniatamy  rękami, 
formujemy wałek 

i czterokrotnie 
powtarzamy tę samą 
czynność składania        
w kopertę. 

 



 Ciasto dzielimy na 3 lub 4 części, formujemy                
i zwijamy. Ostrym nożykiem przecinamy górną 
część bagietek i smarujemy wodą.   

 UWAGA! TYLKO RODZICE! 

 Na 20 min. odkładamy bagietki  w ciepłe miejsce, 
aby wyrosły. 

 



 W nagrzanym 
piekarniku do 230 
stopni Celsjusza  
przez 20 minut 
pieczemy bagietki. 
Przypilnuj, żeby się 
nie spaliły.    

 

 A oto chrupiące,     
domowe bagietki.  

 



 A tak wyglądają 
bagietki w przekroju. 

 

    

Smacznego!  



Bułeczki pszenno - razowe 

Składniki: 

400 dag mąki pszennej 

200 dag mąki razowej 

60 g drożdży 

300 ml wody 

6 łyżek oliwy z oliwek 

2 łyżki cukru 

2 łyżki soli 

Dodatki: słonecznik 
łuskany, siemię lniane 



 Wyrabiamy zaczyn    
z 60 g drożdży, 125 ml 
letniej wody, łyżeczki 
cukru i 4 łyżek mąki 
pszennej. 
Odstawiamy na 15 
minut. 



 
Po ok. 15 min. do rozczynu dodajemy stopniowo 
mąkę, cukier, sól, oliwę z oliwek, a także wodę. 

 



 
Łączymy składniki i wyrabiamy elastyczne ciasto. 
Masa nie może kleić się do rąk. Ciasto odkładamy 

w ciepłe miejsce na 1 godz. 

 



 

Gdy ciasto podwoi swoja objętość wykładamy je na 
stolnicę podsypaną mąką. Dodajemy dowolne 

dodatki, np. słonecznik, siemię lniane.          
Formujemy bułeczki. 

 



 
 

Bułeczki uformowałam według własnego pomysłu. 
Pędzelkiem z wodą nasmarowałam bułeczki i posypałam 

dodatkami, np. słonecznikiem i siemieniem lnianym. 
Odstawiamy na 20 min. 

 



 
 

Piekarnik nagrzewamy do temp. 200  stopni 
Celsjusza i pieczemy ok. 20 min. w zależności od 
kuchenki. Najpierw jedna blacha, a potem druga. 

 



A oto bułeczki pszenno - razowe w pełnej krasie. 
Polecam.  

Smacznego! 


