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WERONIKA CIOK, III TW: 

naleśniki po irlandzku 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Wlać mleko, dodać jajko, dodać 
szczyptę soli, cukier,  cukier 

waniliowy, 1.5 szklanki mąki, 1 
łyżkę proszku do pieczenia. 

2. Naleśniki usmażyć, później 
zrobić nadzienie, czyli do sera 

białego dodać pokrojonego 
ananasa i brzoskwinie.  

3. Wszystko razem wymieszać.  
4. Zawinąć w naleśniki, rozpuścić 

polewę.  
5. Polać na wierzch naleśników  

i danie gotowe. 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1 jajko 
• szczypta soli 
• cukier waniliowy 
• 4 łyżki cukru 
• 1,5 szklanki mąki 
• 1/2 l mleka 
• 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia 
farsz do nadzienia: 
• 2 kostki sera białego 
• pokrojony ananas z 
puszki 
• pokrojone brzoskwinie 
z puszki 
• polewa - gotowa 
czekolada 
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WERONIKA CIOK, III TW: 

IRISH PANCAKES PREPARATION: 
 

1. Pour the milk, add the 
egg, a pinch of salt, 

sugar, vanilla sugar, 1.5 
glass of flour and 1 

spoon of baking powder.  
2. Fry the pancakes, 
prepare the filling: add 
the cut pineapple and 

peaches to the 2 cubes of 
the white cheese.  
3. Mix everything.   

4. Wrap the mixture in 
the pancakes, melt the 

icing.  
5. Pour the icing over the 
pancakes. The dish is 

ready.  
 

 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 egg 
• pinch of salt 
• vanilla sugar 
• 4 spoons of sugar 
• 1.5 glass of flour 
• 1/2 litre of milk 
• 1 spoon of baking 
powder 
• 2 cubes of white cheese 
• cut pineapple 
• cut peaches 
• chocolate icing  
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ALEKSANDRA DEPTUŁA, III TW: 

potrawa z ziemniaków 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Wkładamy 25 g masła na patelnię, dodajemy mleko  

i stawiamy na średnim ogniu.  
2. Mieszamy aż masło się stopi i wrzucamy posiekany por.  
3. Zmniejszamy ogień i dusimy przez 10-15 minut, aż por 

będzie miękki, od czasu do czasu mieszając.  
4. Ziemniaki pokrojone w kawałki wrzucamy do dużego 

garnka z osoloną, zimną wodą i doprowadzamy do 
wrzenia.  

5. Kiedy ziemniaki są miękkie, dokładnie odcedzamy.  
6. Do ziemniaków dodajemy por wraz z wywarem.  

7. Całość ucieramy na kremową masę.  
8. Doprawiamy solą i pieprzem.  

9. Nakładamy masę na półmisek, podczas nakładania 
zamaczamy każdą porcję w stopionym maśle, następnie 

robimy w środku masy wgłębienie, do którego wkładamy 
resztę masła. 

 

SKLADNIKI: 
 
• 75 g masła 
• 125 ml mleka  
• 2 pory 
(ewentualnie 
cebulka szalotka) 
• 6-8 ziemniaków 
• sól, pieprz 
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ALEKSANDRA DEPTUŁA, III TW: 

CHAMP 
PREPARATION: 

 
1. Put 25 g of butter in the frying pan, add milk and put 

in on a low heat.   
2. Mix it until the butter melts and add the chopped leek. 
3. Reduce the temperature and stew for 10-15 mins until 

the leek is soft, stirring it from time to time.  
3. Put the cut potatoes in a large pot with cold, salted 

water and bring them to a boil.  
4. Strain the potatoes when they are soft.   

5. Add the leek and the stock to the potatoes.  
5. Blend everything to get a creamy mass.   

6. Season with salt and pepper.  
7. Serve on a platter, dipping every portion in the melted 
butter. Make a hollow spot in the mass and put there the 

remaining butter.   
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTS: 
 
• 75 g of butter 
• 125 ml of milk 
• 2 leeks (optionally scallions) 
• 6-8 potatoes 
• salt, pepper 
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ROKSANA FILICZKOWSKA, III TW: 

irlandzki chleb 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Oba rodzaje mąki, sodę, cukier i sól 
dobrze wymieszać.  
2. Wlać maślankę.  

3. Uformować ciasto.  
4. Piekarnik rozgrzać do 230 stopni C.  
5. Włożyć ciasto do rozgrzanej blachy  

i do pieca, po 10 min zmniejszyć 
temperaturę do 200 stopni C.  

6. Po 25 - 30 minutach wyjąć gotowy 
chleb. 

 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 2 szklanki (250 ml) 
mąki pszennej razowej 
• 2 szklanki zwykłej 
mąki pszennej 
• 1 płaska łyżeczka sody  
• 1 łyżeczka do herbaty 
brązowego cukru 
• 1 łyżeczka do herbaty 
soli 
• 500 ml maślanki 
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ROKSANA FILICZKOWSKA, III TW: 

IRISH BREAD 
 
 
 
 
 

PREPARATION: 
 

1. Mix well the two kinds of flour, baking 
soda, sugar and salt.  
2. Pour the buttermilk. 

3. Form a cake. 
4. Heat the oven up to 230 C degrees. 

5. Put the cake into a heated baking mould 
and then into the oven. After 10 mins reduce 

the temperature to 200 C degrees. 
7. After 25-30 mins remove the bread from 

the oven. 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 2 cups (250 ml) of whole-
wheat flour 
• 2 cups of wheat flour 
• 1 flat spoon of baking soda 
• 1 teaspoon of brown sugar 
• 1 teaspoon of salt 
• 500 ml of buttermilk 
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DAMIAN GAWRON, III TW: 

ciasto czekoladowe 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Piekarnik nagrzać do 160 stopni. Przygotować małą 

prostokątną foremkę. Posmarować ją tłuszczem i wyłożyć 
papierem do pieczenia. 

2. Masło włożyć do rondelka i na minimalnym ogniu roztopić. 
Dodać 2 gorzkie czekolady (200 g) połamane na kosteczki  

i cały czas mieszając roztopić, odstawić z ognia. 
3. W oddzielnej misce rozmiksować lub wymieszać rózgą jajka 

z cukrem. Dodać do nich roztopioną czekoladę z masłem i 
zmiksować lub wymieszać rózgą na gładką masę. 

4. Dodać mąkę, sól oraz wanilię i grubo posiekane orzechy, 
jeśli ich używamy, zmiksować na jednolite ciasto. Wyłożyć do 

przygotowanej blaszki, wyrównać powierzchnię. 
5. Resztę czekolady (100 g) zetrzeć na tarce lub posiekać  

w kosteczkę i posypać po wierzchu ciasta. 
6. Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 35 minut, aż ciasto 

lekko urośnie.  
7. Po upieczeniu i ostudzeniu pokroić na małe kawałeczki. 

 
 
 

 

SKLADNIKI: 
 
• 200 g masła 
• 300 g gorzkiej 
czekolady 
• 3 jajka 
• 270 g drobnego 
cukru 
• 135 g mąki 
• szczypta soli 
• 1 łyżeczka 
ekstraktu 
waniliowego  
• 2/3 szklanki 
posiekanych 
orzechów włoskich 
lub pekan  
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DAMIAN GAWRON, III TW: 

CHOCOLATE BROWNIE  
PREPARATION: 

 
1. Heat up the oven to 160 C. Prepare a small rectangular 
mould. Spread the baking fat inside it and pad it with 

baking paper.   
2. Put the butter in a saucepan and melt it over a very 
low flame. Add two bars of dark chocolate (200 g), split 

into small pieces, and melt them, stirring. Remove from the 
cooker.   

3. Mix or whip the eggs with sugar in a separate bowl. 
Add the melted chocolate and mix it to get a smooth mass.  
4. Add the flour, salt, vanilla and coarsely chopped nuts, if 
used, mix it all to get a uniform dough. Put it inside the 

mould, smoothen the surface.  
5. Grate or cut the rest of the chocolate (100 g) and 

sprinkle the dough with it.  
6. Put the dough in the oven and bake for about 35 mins 

until it rises a bit.  
7. Let it cool down and cut it into slices.  

 
 
 

 
 

 
INGREDIENTS: 
 
• 200 g of 
butter 
• 300 g of 
dark chocolate 
• 3 eggs 
• 270 g of 
sugar 
• 135 g of 
flour 
• a pinch of 
salt 
• 1 spoon of 
vanilla extract 
• 2/3 glass of 
cut nuts   
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PATRYCJA JEDNOROWSKA, III TW: 

kawa mrożona  
po irlandzku 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Do wysokiej szklanki na krótkiej nóżce 
(może być zwykła wysoka szklanka) 

wrzucamy lód i zalewamy go wcześniej 
wymieszaną kawą espresso z whisky. 

2. Na wierzch wykładamy ubitą śmietanę i 
natychmiast podajemy, gdyż alkohol szybko 

rozpuszcza lód. 
3. Kawa mrożona po irlandzku może być 

zrobiona z dodatkiem irlandzkiej whiskey.  
 

 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1 szklanka 
zimnego 
espresso 
• 1 kieliszek 
zimnej whisky 
• szklanka 
pokruszonego 
lodu 
• bita śmietana 
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PATRYCJA JEDNOROWSKA, III TW: 

 
FROZEN IRISH  

COFFEE 

PREPARATION: 
 

1. Put the ice into a long glass 
and pour it with the espresso 
coffee mixed with the whiskey.  
2.  Put the whipped cream on 

the top and serve at once because 
alcohol melts ice quickly.  

3. You should use a brand of 
Irish whiskey if you want your 
frozen coffee to have a genuine 

Irish flavour.   
 
 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 

• 1 glass of cold espresso 
• 1 glass of cold whiskey  
• 1 glass of crushed ice  

• whipped cream 
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ADRIAN KOCAK, II TG: 

irlandzkie śniadanie 
PRZYGOTOWANIE: 

 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• smażone kiełbaski wieprzowe  
• smażone plastry bekonu  
• jajko sadzone lub jajecznica 
• pieczony pomidor 
• tosty 
• frytki lub pieczone ziemniaki 
• kawa lub herbata, najczęściej podawana 
z cukrem i mlekiem 
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ADRIAN KOCAK, II TG: 

IRISH BREAKFAST 

PREPARATION: 
 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• fried pork sausages  
• fried bacon slices (rashers) 
• fried or scrambled eggs  
• roasted tomatoes  
• toasts  
• fries/chips or roasted potatoes  
• coffee or tea, usually served with 
sugar and milk 
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BARTOSZ KWAŚNIEWSKI, II TG: 

tortillas z kurczakiem 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. W średniej misce wymieszaj razem kukurydzę, 

pomidor, pieprz i sól. 
2. W patelni podgrzej olej na średnio wysokim 

ogniu.  
3. Dodaj kurczaka.  

4. Posyp kminkiem.  
5. Dodaj cebulę.  

6. Gotuj 5 minut, często mieszając. 
7. Gotuj od 5 do 7 minut, często mieszając, aż 

kurczak nie będzie już różowy w środku. 
8. Ułóż łyżkę mieszanki i 3/4 szklanki kurczaka  

na środku ciepłej tortilli.  
9. Ułóż na górze mieszankę kukurydzy  - 1/4 

szklanki.  
10. Złóż 2 boki tortilli w stronę środka.  

11. Serwuj z salsą i śmietaną. 
 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1 kukurydza  
• 1 mały pomidor, 
posiekany 
• 1/2 łyżeczka 
pieprzu 
• 1/4 łyżeczki soli 
• 2 łyżeczki oleju 
roślinnego 
• 1 pierś kurczaka 
• 1/2 łyżeczki 
kminku 
• 1 średnia cebula, 
pokroić w plasterki 
• 1 ogórek 
• 1 naleśnik 
• 1 cebula 
 

 



Tytuł projektu: „Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii” realizowany w ramach Projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
Cel projektu: Staż zagraniczny w Irlandii dla uczniów ZSZiOiPPP w Morągu. 
Beneficjent: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu. 
Dofinansowanie projektu z UE: 163 434,86 zł. 

 
 
 

BARTOSZ KWAŚNIEWSKI, II TG: 

CHICKEN FAJITA WRAPS 
PREPARATION: 

 
1. In a medium bowl, stir together the 

corn, tomatoes, pepper and salt.  
2. In a skillet, heat oil over a medium-

high heat.  
3. Add the chicken; sprinkle it with cumin.  

4. Add the onion. 
5. Cook for 5 mins, stirring frequently.  

5. Cook 5-7 mins, stirring frequently, until 
the chicken is no longer pink in centre.   

6. To assemble each wrap, spoon 3/4 cup 
of the chicken mixture down the centre of 

a warm tortilla.  
7. Top with 1/4 cup of the corn mixture.  
8. Fold 2 sides of the tortilla toward the 

centre.   
9. Serve with salsa and sour cream.  

  

 
 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 can of corn  
• 1 small chopped 
tomato  
• 1/2 teaspoon of 
ground pepper  
• 1/4 teaspoon of salt  
• 2 teaspoons of 
vegetable oil 
• 1 box of chicken 
breasts 
• 1/2 teaspoons of 
ground cumin 
• 1 medium sliced 
onion 
• 1 cucumber 
• 1 pancake wrap  
• 1 onion 
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WERONIKA MACHLEWSKA, II TG: 

kurczak z frytkami 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Kroimy pomidorki koktajlowe na pół, 
następnie dodajemy pokrojoną w piórka 

cebulę i rzodkiewkę w plasterki.  
2. Do sałatki dodajemy 2 łyżki stołowe oliwy  

z oliwek i 2 łyżki wody.  
3. Wszystko dobrze mieszamy. 

4. Piersi z kurczaka kroimy na cienkie płaty.  
5. Na talerz wsypujemy panierkę i 

panierujemy mięso.  
6. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy 

piersi z obu stron na rumiany kolor.  
7. Następnie rozgrzewamy piekarnik w 150 
stopniach i pieczemy frytki przez około 20 

minut.  
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• pomidorki koktajlowe 
• cebula 
• rzodkiewka 
• sałata 
• oliwa z oliwek 
• piersi kurczaka  
• frytki  
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WERONIKA MACHLEWSKA, II TG: 

CHICKEN  
& CHIPS 

PREPARATION: 
 

1. Cut the cherry tomatoes in 
halves.  

2. Add the chopped onion and 
sliced radishes.  

3. Next cut the lettuce into thin 
strips.  

4. Add two tablespoons of olive oil 
and two spoons of water.  
5. Mix everything well.  

6. Cut the chicken breasts into thin 
strips.  

7. Put the breadcrumbs on a plate 
and dip the meat in them.   

8. Heat some oil in a pan and fry 
the breasts on both sides until 

golden.   
9. Then heat up the oven to 150 C 

and fry the chips for about 20 
mins.  

 
 
 
 
 

INGREDIENTS: 
 
• cherry tomatoes 
• onion 
• radish  
• lettuce  
• olive oil  
• chicken breasts  
• chips  
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TOMASZ ORZELSKI, II TG: 

purée z ziemniaków 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Włożyć 25 g masła na patelnię, dodać mleko i postawić na średnim 

ogniu. 
2. Mieszać, aż masło stopi się i wrzucić posiekany por.  

3. Zmniejszyć ogień i dusić przez 10-15 min, aż pory będą miękkie, od 
czasu do czasu mieszając.  

4. Ziemniaki pokrojone w kawałki wrzucić do dużego garnka  
z osoloną zimną wodą i doprowadzić do wrzenia.  

5. Przykryć i gotować na wolnym ogniu przez 20 min., aż ziemniaki 
będą miękkie. Dokładnie odcedzić.  

6. Kapustę gotować, aż będzie miękka. 
7. Do ziemniaków dodać por wraz z wywarem.  

8. Całość ucierać, aż wszystkie składniki wymieszają się na kremową 
masę. 

9. Doprawić solą i pieprzem.  
10. Ugotowaną kapustę poszatkować i dodać do masy.  

11. Nałożyć masę ziemniaczaną na ogrzany półmisek, następnie 
zrobić w środku masy wgłębienie, do którego wkładamy resztę masła. 

 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 500 g kapusty 
• 75 g masła 
• 125 ml mleka 
• 2 pory lub 2 cebule szalotki 
• 6-8 ziemniaków 
• sól 
• pieprz 
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TOMASZ ORZELSKI, II TG: 

COLCANNON 
PREPARATION: 

 
1. Put 25 g of butter into a frying pan, add milk and put 

on a medium heat.  
2. Mix until the butter melts and add the chopped leek.  
3. Reduce the heat and simmer for 10-15 mins until the 

leeks are soft, stirring occasionally.  
4. Put the chopped potatoes into a large pot with salted, 

cold water and bring to a boil.  
5. Cover and simmer for 20 mins until the potatoes are 

soft. Strain carefully. 
6. Cook the cabbage until soft.  

7. Add the leeks and stock to the potatoes.  
8. Grate everything into a creamy mass. 

9. Season with salt and pepper.  
8. Add the cooked and shredded cabbage.  

9. Put the mashed potatoes on a warm platter, make a 
hollow in the mash and put there the rest of the butter. 

 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 500 g of cabbage 
• 75 g of butter 
• 125 ml of milk 
• 2 leeks or 2 scallions 
• 6-8 potatoes 
• salt, pepper 
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ANGELIKA PIKUŁA, II TG: 

siekana sałatka 

 
 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Wszystkie składniki oprócz dressingu wyłożyć 
na deskę i przy pomocy siekacza do sałatek 

wysiekać niezbyt drobno.  
2. Przełożyć składniki do miski i polać 

dressingiem.  
3. Wszystko wymieszać i przełożyć do miski do 

spożycia. 
 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• pół opakowania  mieszanki sałat 
• ugotowana pierś z kurczaka 
• ogórek 
• pomidor 
• jajko ugotowane na twardo 
• ziarna słonecznika 
• dressing (oliwa z oliwek) 
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ANGELIKA PIKUŁA, II TG: 

CHOPPED SALAD 

 
PREPARATION: 

 
1. Put all the ingredients, apart from the 

dressing, on a board and chop them, not too 
finely though.   

2. Put the ingredients in a bowl and pour 
the dressing.  

3. Mix everything. 
 
 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• half a pack of lettuce mix 
• boiled chicken breast 
• cucumber 
• tomato 
• hard-boiled egg 
• sunflower seeds 
• dressing (olive oil) 
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MARTYNA PISKOROWSKA, III TW: 

drink Mudslide 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Wlej wszystkie składniki (oprócz lodu) do blendera.  
2. Włącz blender na najniższym poziomie na 30 sekund, a 

później na najwyższy i blenduj przez chwilę aż do 
momentu, gdy wszystkie składniki będą dobrze 

wymieszane.  
3. Stopniowo dodawaj lód przez otwór u góry, po jednej, 

dwóch kostkach.  
4. Kiedy już dodasz cały lód, blenduj jeszcze przez minutę.  

5. Powstałą mieszaninę wlej do szklanki.  
6. Jeśli chcesz, możesz udekorować drink syropem 

czekoladowym. 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 48 g likieru kawowego Kahlua 
• 48 g irlandzkiego kremu Bailey’s 
• 24 g wódki 
• 2 szklanki lodów waniliowych 
• 2 szklanki pokruszonego lodu 
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MARTYNA PISKOROWSKA, III TW: 

MUDSLIDE 
PREPARATION: 

 
1. Put all the ingredients (except ice) into a 

blender.  
2. Turn blender on very low for 30 seconds, 

then the highest setting until all the 
ingredients are blended well.   

3. Add the ice gradually through the little hole 
on the top, 1-2 cubes at a time.  

4. Once the ice is all in, let it run for another 
minute or so.  

5. Pour it into a glass.  
6. If you like, lace the inside of it with a 

splash of chocolate syrup.  
 
 
 
 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 2 oz of Kahlua 
• 2 oz of Bailey's Irish cream 
• 1 oz of vodka 
• 2 cups of vanilla ice-cream 
• 2 cups of finely crushed ice  
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ALEKSANDRA PRZYBYŁOWSKA, II TG: 

szarlotka po irlandzku 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Zmieszaj wszystkie suche składniki, 
oprócz brązowego cukru. 

2. Dodaj masło, stwórz kruszonkę. 
3. Zmieszaj jajka, dodaj mleko. 

4. Wlej mokre składniki do suchych 
 i zamieszaj łyżką. 

5. Jabłka pokrój w kostkę i dodaj do 
ciasta. 

6. Wlej ciasto do formy. 
7. Ciasto posyp brązowym cukrem. 

8. Piecz w 180 stopniach, 45-50 minut. 
  
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 450 gram mąki  
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1/4 łyżeczki mielonych 
goździków  
• 1/4 łyżeczki mielonej gałki 
muszkatołowej  
• 170 gram masła 
• 150 gram cukru 
• 4 jabłka  
• 2 jajka 
• 3/4 szklanki mleka 
• 2 łyżki brązowego cukru  
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ALEKSANDRA PRZYBYŁOWSKA, II TG: 

IRISH APPLE PIE 
PREPARATION: 

 
1. Mix all the dry ingredients together, except 

brown sugar.  
2. Add the butter, create crumble.  

3. Mix the eggs, add milk.  
4. Pour the wet ingredients into the dry and 

mix with a spoon.  
5. Dice the apples and add to the dough.  
6. Place the dough into a baking tray.  
7. Sprinkle the dough with brown sugar. 

8. Bake at 180 C, for 45-50 mins.  
 

INGREDIENTS: 
 
• 450 g of flour  
• 2 teaspoons of baking powder 
• 1/4 teaspoons of ground cloves  
• 1/4 teaspoons of ground nutmeg  
• 170 g of butter 
• 150 g of sugar  
• 4 apples 
• 2 eggs  
• 3/4 cup of milk  
• 2 tablespoons of brown sugar  
 



Tytuł projektu: „Do Cork po nową jakość i smaki Irlandii” realizowany w ramach Projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
Cel projektu: Staż zagraniczny w Irlandii dla uczniów ZSZiOiPPP w Morągu. 
Beneficjent: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu. 
Dofinansowanie projektu z UE: 163 434,86 zł. 

 
 
 

SARA ROGALSKA, III TW: 

zupa warzywna 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Wszystkie warzywa umyć, obrać, pokroić na 

kawałki i ugotować razem z kostkami 
rosołowymi w wodzie (ok. 1,5 litra).  

2. Po ugotowaniu zestawić z ognia i zmiksować na 
jednolitą masę.  

3. Dodać mąkę wymieszaną ze stopionym masłem  
i zagotować ciągle mieszając.  

4. Na koniec dodać do zupy śmietankę i posypać 
drobno posiekaną zieleniną.  

5. Podawać z grzankami. (Bułka pokrojona w kostkę, 
wyłożona na posmarowaną masłem blachę  

i wysuszona w piekarniku). 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1 marchew 
• 1 pietruszka 
• kawałek selera 
• kawałek kapusty 
włoskiej 
• 4 średnie ziemniaki 
• 2 kostki rosołowe 
(drobiowe) 
• 1 łyżka masła 
• 1 łyżka mąki 
• pół szklanki śmietanki 
• sól 
• 1 łyżka posiekanej natki 
pietruszki (lub koperku) 
• grzanki z bułki 
• łyżka masła 
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SARA ROGALSKA, III TW: 

 VEGETABLE 
      SOUP 

PREPARATION: 
 

1. Wash all the vegetables, peel 
them, cut them into pieces and 
cook with bouillon cubes in water 

(about 1.5 litre).  
2. After cooking mix it well.   

3. Add flour mixed with melted 
butter and boil continuously while 

stirring.  
4. Finally, add the cream and 
sprinkle with finely chopped 

vegetables.  
5. Serve with croutons (diced 
rolls, put into a baking tray 

spread with butter and dried in 
the oven).  

 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 carrot 
• 1 parsley 
• a piece of celery 
• a piece of Italian 
cabbage 
• 4 medium potatoes 
• 2 bouillon cubes (poultry) 
• 1 tbsp of butter 
• 1 tbsp of flour 
• half a cup of cream 
• salt 
• 1 tbsp of chopped 
parsley (or dill) 
• croutons 
• 1 spoon of butter  
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IZABELA RUŚĆ, III TW: 

      gulasz irlandzki 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Mięso jagnięce umyj i pokrój w grubą kostkę.  

2. Warzywa obierz i pokrój w duże kawałki.  
3. Ziemniaki obierz i pokrój tylko na pół.  

4. Mięso przypraw solą i pieprzem.  
5. Rozgrzej garnek z olejem i każdy kawałek 

oprósz w mącę, a potem podsmaż na złoty kolor. 
6. Wyjmij mięso i włóż warzywa bez ziemniaków.  

7. Podsmaż razem i dodaj czosnek.  
8. Poukładaj połówki ziemniaków  

i zalej około 1l wody.  
9. Włóż liście laurowe i przykryj garnek. 

10. Duś całość na wolnym ogniu przez ok.  
1 godzinę.  

11. Przełóż kawałki jagnięciny na półmisek, 
obłóż warzywami i polej sosem. 

 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1kg jagnięciny 
• 1 pietruszka  
• 1 marchewka  
• 2 cebule  
• 5 ziemniaków  
• 3 ząbki czosnku  
• 30 g oleju  
• liście laurowe  
• pieprz  
• sól  
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IZABELA RUŚĆ, III TW: 

IRISH STEW 
PREPARATION: 

 
1. Wash the lamb meat and cut it into 

thick cubes.  
2. Peel the vegetables and cut them into 

large pieces.  
3. Peel the potatoes and cut them in 

halves.  
4. Season the meat with salt and pepper.  

5. Heat the pot with oil and add the 
pieces of meat, each one sprinkled with 

flour and fried until golden.   
6. Take out the meat and put the 
vegetables (without the potatoes).  

7. Fry everything together and add garlic.  
8. Arrange the potato halves and pour 

approx. 1 l of water.  
9. Put in the bay leaves and cover the 

pot.  
10. Stew everything over a low flame for 1 

hour.  
11. Put the pieces of the lamb meat on a 
platter, pour on the vegetables and ladle 

on the sauce. 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 kg of lamb 
• 1 parsley  
• 1 carrot 
• 2 onions 
• 5 potatoes 
• 3 garlic cloves 
• oil 
• 3 bay leaves 
• pepper  
• salt 
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KINGA SEMKOWSKA, III TW: 

  gorąca czekolada po irlandzku 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Do garnuszka wlać mleko i dodać 

czekoladę.  
2. Ciągle mieszając zagotować,  
a potem przelać do wysokiej 

szklanki.  
3. Ubić bitą śmietanę i położyć na 

górze czekoladę.  
4. Na koniec ozdobić piankami. 

 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• szklanka mleka 
• tabliczka gorzkiej 
czekolady 
• bita śmietana 
• szczypta 
cynamonu 
• pianki 
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KINGA SEMKOWSKA, III TW: 

HOT CHOCOLATE 
PREPARATION: 

 
1. Pour the milk into a pot 

and add chocolate.  
2. Stir until boiling and 
pour it into a tall glass.  

3. Beat the whipping cream 
and sprinkle it with the 

chocolate.   
4. Finally, decorate with 

foam.  
 
 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 glass of milk 
• 1 bar of dark chocolate 
• whipped cream 
• cinnamon 
•  foam 
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ILONA SMUTEK, III TW: 
kawa po irlandzku 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Szklankę podgrzewamy, wlewając do niej na 
chwilę gorącą wodę (po kilku minutach wodę 

wylewamy). 
2. Na dno szklanki wlewamy miarkę whiskey i 

dodajemy łyżkę cukru. 
3. Zaparzamy filiżankę kawy w kawiarce (mokka) 

bądź w ekspresie (espresso) i wlewamy ją do 
szklanki, mieszamy z whiskey i cukrem. 

4. Na wierzch delikatnie ostrożnie wlewamy ubitą 
wcześniej z cukrem śmietanę. Nie musi, a nawet 

nie powinna być ona ubita na sztywno. Wystarczy, 
że jest lekko spieniona.  

5. Taki efekt można uzyskać przez wlanie jej do 
słoika i potrząsanie nim przez kilka minut. 

6. Picie tej kawy polega na dotarciu do czarnego 
naparu poprzez warstwę słodkiej, ubitej 

śmietanki, dlatego tak ważne jest, aby nie 
pomieszała się ona z aromatycznym płynem.  

7. Taką kawę podajemy w specjalnych, wysokich 
szklankach na nóżce. 

 
 
 

 

SKLADNIKI: 
 
• wysoka szklanka z 
uchem lub duży 
kieliszek do wina 
• filiżanka świeżo 
parzonej, palonej kawy 
• 30 ml irlandzkiej 
whiskey (lub w wersji 
łagodniejszej – likieru 
typu Baileys) 
• łyżka cukru 
trzcinowego 
(ewentualnie 
brązowego 
rafinowanego), ale 
tylko w wersji z whiskey 
• 2-3 łyżki śmietany 
ubitej z cukrem 
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ILONA SMUTEK, III TW: 

IRISH COFFEE 
PREPARATION: 

 
1. Warm up a glass with boiled water for a 

moment, after a few minutes pour the water out.  
2. Pour into the bottom a glass measure of 
whiskey and add a tablespoon of sugar.  

3. Brew a cup of  mocha or espresso coffee and 
pour it into the glass, mix with whiskey and 

sugar.  
4. Gently pour whipped cream with sugar on top. 
It does not have to be thick. It is ok when it is 
slightly foamy. This effect can be achieved by 
tilting a jar and shaking it for few seconds.  

5. Drinking this coffee consists in reaching the 
black infusion through the layer of sweet whipped 
cream, so it is important not to let it mix with 

the aromatic liquid.  
9. Irish coffee is served in tall glasses. 

 

 
 
 
 

INGREDIENTS: 
 
• a cup of fresh 
roasted coffee  
• 30 ml of Irish 
whiskey (or Baileys 
liqueur)  
• 1 tablespoon of sugar 
cane (or refined brown 
sugar) but only for the 
whiskey version 
• 2-3 tablespoons of 
cream blended with 
sugar 
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JULIA ZARĘBA, II TG: 

wrap z kurczakiem 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Placek smarujemy od środka sosem 

pomidorowym, nakładamy kurczaka, 
przygotowane sery, dodajemy cebulę  

i kukurydzę.  
2. Placek zawijamy tak, aby wszystkie składniki 

były w środku, wkładamy do specjalnego 
opiekacza i czekamy, aż się ładnie zarumieni.  

3. Po wyjęciu wrapa wkładamy go na parę minut 
do mikrofalówki ,aby ser się rozpuścił,  

a wszystkie składniki były ciepłe.  
4. Gdy już będzie gotowy, to otwieramy placek 
tak, aby widzieć składniki, nakładamy sałatę 

lodową oraz majonez i zawijamy ponownie, do 
uzyskania poprzedniego stanu.  

 
 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1 placek do wrapa 
• sos pomidorowy 
• 1 łyżka stołowa gotowanego kurczaka 
pokrojonego w kostkę 
• 2 łyżki stołowe sera mocarella 
• 2 łyżki stołowe sera cheddar 
•1 łyżka stołowa smażonej fioletowej cebuli 
• 2 łyżki stołowe kukurydzy 
• parę liści sałaty lodowej 
• majonez 
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JULIA ZARĘBA, II TG: 

CHEESY CHICKEN WRAP 
PREPARATION: 

 
1. Grease the wrap pancake with 

tomato sauce in the centre, put the 
chicken, cheese, onion and corn.  

2. Wrap the pancake so that all the 
ingredients are in the middle, put it 
in a special toaster and roast until 

golden.   
3. After removing the wrap, put it in 
the microwave for a few minutes to 

let the cheese melt and all the 
ingredients become warm.   

4. Once ready, open the wrap to see 
the ingredients. Put the iceberg 

lettuce and mayonnaise. Roll back to 
the previous state.  

 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1 pancake wrap  
• tomato sauce 
• 1 tablespoon of cooked cubed chicken  
• 2 tablespoons of mozarella 
• 2 tablespoons of cheddar 
• 1 tablespoon of fried red onion 
• 2 tablespoons of corn 
• a few leaves of iceberg lettuce 
• mayonnaise 
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SZYMON MAKOS, II TG: 

irlandzki słodki chleb 

PRZYGOTOWANIE: 
 

1. Wymieszaj w misce drożdże, mąkę, sól  
i cukier. 

2. Zalej rodzynki wrzątkiem, odstaw na chwilę  
i odcedź do miski.  

3. Dodaj masło, jajko i rodzynki. 
4. Dodaj mleko, herbatę i wymieszaj. 

5. Miskę odstaw na półtorej godziny w ciepłe 
miejsce. 

6. Wyjmij ciasto i uformuj bochenek. 
7. Włóż do piekarnika na 40 minut. 

8. Wystudź. 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 350 g mąki 
• 2 łyżeczki suszonych drożdży 
• 40 g cukru trzcinowego  
•1 łyżeczka soli 
• 200 g rodzynek 
• 40 g masła 
• 1 jajko 
• 80 ml mleka 
• 50 ml herbaty 
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SZYMON MAKOS, II TG: 

BARMBRACK 
PREPARATION: 

 
1. Mix the yeast flour, salt and sugar into a 

bowl.  
2. Soak the raisins in boiling water for a 

while and drain.  
3. Add the butter and egg to the bowl.  

4. Add the tea, milk and mix.  
5. Leave the bowl for an hour and a half in 

a warm place.  
6. Take out the dough and mold the loaf.  

7. Put it in the oven for 40 mins.  
8. Leave it to cool down.  

 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 350 g of flour 
• 2 teaspoons of dried yeast 
• 40 g of cane sugar 
• 1 teaspoon of salt 
• 200 g of raisins 
• 40 g of butter 
• 1 egg 
• 80 ml of milk 
• 50 ml of tea 
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KACPER KOPACZ, II TG: 

zapiekanka pasterska 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Cebule i jeden ząbek czosnku obrać.  

2. Cebule pokroić w krążki, zeszklić na gorącym oleju, dodać 
posiekany ząbek czosnku. 

3. Wrzucić mięso, przesmażyć.  
4. Zalać bulionem, dodać koncentrat, przyprawić solą, pieprzem 

i tymiankiem.  
5. Dusić 15 minut często mieszając.  

6. Mięso wyłożyć na dno żaroodpornej formy. 
7. Ziemniaki obrać, opłukać, ugotować w osolonej wodzie.  

8. Odcedzić, przestudzić, zemleć w maszynce albo utłuc. 
9. Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę.  

10. Dodać do ziemniaków wraz z masłem i mlekiem, wymieszać, 
przyprawić szczyptą gałki muszkatołowej. 

11. Puree wyłożyć na mięso.  
12. Jajko roztrzepać, posmarować wierzch zapiekanki.  

13. Zapiekać 20 minut w temp. 180 C. 
 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 60 dag mielonego mięsa 
• 2 kg ziemniaków 
• 3 cebule 
• 2 łyżki masła 
• 3/4 szklanki mleka 
• 2 ząbki czosnku 
• łyżka oleju 
• 1/2 szklanki bulionu z kostki 
• 1/2 łyżki koncentratu 
pomidorowego 
• jajko 
• sól, pieprz, tymianek 
• gałka muszkatołowa 
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KACPER KOPACZ, II TG: 

SHEPHERD’S PIE 
PREPARATION: 

 
1. Pre-heat the oven to 200 C. 

2. Saute carrots in the olive oil until starting to get tender. 
3. Add in the onions and saute for a minute or two then add the 

meat. 
4. Season with black pepper and thyme. 
5. Cook until browned then drain fat. 

6. Add the butter and peas.  
7. Sprinkle with flour and stir through. 
8. Add tomato paste, wine and sauce. 

9. Let this reduce slightly then add the chicken stock. Allow to 
reduce down until you have a thick meaty gravy. Season to your 

taste. 
10. Remove from heat. Grease an oven proof dish with butter and 

add the sauce. 
11. Spoon or pipe the mashed potatoes over top. Brush with egg 

and sprinkle with cheese if using. 
12. Bake for about 20 mins or until the potato is nice and browned 

on top. 
  
 
 

 

INGREDIENTS: 
 
30 dag of flour,  
•- 60 dag of boiled, mashed 
and cooled potatoes,  
• a pinch of salt,  
• 1 egg,  
• 40 dag of minced pork,  
• 2 cloves of garlic,  
• salt and pepper,  
• 1 onion, 
• frying oil,  
• milk,  
• roll pulp. 
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IZABELA GÓRSKA, II TG: 

placki piwne 
PRZYGOTOWANIE: 

 
1. Do miski wrzucić mąkę, 

cukier, sodę i sól oraz 
wymieszać.  

2. Masło rozpuścić przez 3 
minuty.  

3. Jajka, piwo i masło wrzucić 
do miski i mieszać przez 10 

minut.  
4. Smażyć na patelni.  

5. Na koniec rozpuścić 
czekoladę i poukładać owoce.  

 
 

 
 

SKLADNIKI: 
 
• 1, 1/2 szklanki mąki 
• 2 łyżki cukru 
• 1 łyżeczka sody 
• 1/2 łyżeczka soli 
• 1 jajko 
• 1 szklanka piwa 
• 2 łyżki masła 
• 1 czekolada 
• 1 banan lub owoce 
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IZABELA GÓRSKA, II TG: 

BEER PANCAKES 

PREPARATION: 
 

1. Chop a few pieces of banana 
or other fruits. Put in a bowl 

with flour, sugar, soda and salt. 
Mix.  

2. Melt the butter for 3 mins.  
3. Put the eggs, beer and butter 
in a the bowl and mix for 10 

mins.  
4. Fry in a pan.  

5. Melt the chocolate and 
arrange the fruit.  

 
 
 

 
 

INGREDIENTS: 
 
• 1, 1/2 glass of 
flour 
• 2 spoons of 
sugar 
• 1 teaspoon of 
soda 
• 1/2 teaspoon of 
salt 
• 1 egg 
• 1 glass of beer  
• 2 spoons of  
butter 
• 1 bar of 
chocolate  
• 1 banana  
• other fruit 
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Smacznego! 

 
Bon  

appetit! 
 

Fonn bón! 
Sláinte! 

 
 


