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Naleśniki są daniem cieszącym się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci, 
jak i dorosłych. Naleśniki podawane na słodko (z dżemem, owocami, czekoladą 
lub bitą śmietaną) są najchętniej wybierane przez najmłodszych łasuchów.
Te cienkie placki, które smakują wybornie niezależnie od sezonu - naleśniki  
z polewą kajmakową czy kokosowe, naleśniki z kremem czekoladowym to da-
nie, które można zjeść nie tylko na obiad, ale podać na śniadanie, czy też na 
kolację. Warto wykorzystać świeże sezonowe owoce, bo z nimi naleśniki sma-
kują najlepiej. 
Każdy ma swój sprawdzony przepis na naleśniki, jednak czasem nachodzi nas 
ochota, by wypróbować inną recepturę. Zanim jednak zabierzemy się za wybór 
farszu i jego smaku, warto mieć wypróbowany przepis na ciasto naleśnikowe. 
Żaden farsz nie będzie dobrze smakował, jeśli naleśnik będzie gumowaty, czy 
też gruby. Grudki w cieście i nieodpowiednia konsystencja ciasta lub przywie-
ranie naleśników do patelni potrafią skomplikować przygotowanie tego pysz-
nego dania?
Ciasto na naleśniki będzie delikatniejsze, jeżeli do ciasta użyjemy mineralnej 
wody gazowanej. 
Składniki od przygotowania ciasta naleśnikowego: 2 szklanki mleka, 2 szklanki 
wody gazowanej, 2 jajka i 2 żółtka, 3 szklanki mąki, szczypta soli.
Jajka ubijamy z solą. Dodajemy przesianą mąkę oraz wodę połączoną z mle-
kiem. Mikserem lub trzepaczką łączymy wszystkie składniki. Ciasto powinno 
spływać z łyżki, jednocześnie zostając na jej grzbiecie. Naleśniki smażymy na 
maśle klarowanym patelnia do naleśników nie jest konieczna, ale może być 
przydatna szczególnie wtedy, kiedy przewracanie placków sprawia ci trudność. 
Zanim zaczniemy smażyć pamiętajmy o tym, aby cierpliwie poczekać, aż patel-
nia dobrze się nagrzeje.
Uwielbiasz naleśniki i zastanawiasz się, jak urozmaicić to pyszne danie?
Oprócz tego, że naleśniki możemy przygotować na słodko lub w wersji wytraw-
nej, możemy również zmienić ich kolor np. na zielony!
Jak sprawić, by naleśniki miały zielony kolor? Nie potrzebujemy do tego spo-
żywczego barwnika. Wystarczy, że do ciasta na naleśniki dodamy odpowiednią 
ilość zblendowanego wcześniej szpinaku.
Zielone liście doskonale miksują się do aksamitnej konsystencji nie powodując 
powstawania grudek w cieście i nadają soczysty, intensywny kolor. Niecodzien-
ny kolor naleśników sprawi, że ze szpinakiem zaprzyjaźnią się nawet największe 
niejadki!
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NALEŚNIKI Z BANANAMI I POLEWĄ KARMELOWĄ
Ciasto naleśnikowe: szklanka mleka, 0,5 szklanki wody gazowanej, jajko, cukier 
waniliowy, szczypta soli,  szklanka mąki,  2  łyżki oleju
Nadzienia: 4 szt. bananów, 2 łyżeczki soku z cytryny, cynamon
Karmel: 100 g cukru, 20 g masła, 100 ml śmietanki 30%
Przygotowanie: jajko ubijamy z cukrem waniliowy  
i solą. Dodajemy przesianą mąkę oraz wodę połą-
czoną z mlekiem. Mikserem lub trzepaczką łączymy 
wszystkie składniki.

Gdy ciasto będzie gładkie i bez grudek, dodajemy olej 
i jeszcze chwilę miksujemy.
Odstawiamy ciasto na 20 minut, aby odpoczęło. 
Rozgrzewamy patelnię delikatnie przetartą olejem, 
smażymy cienkie naleśniki z obu stron na złoty kolor.
Mocno dojrzałe banany kroimy w plasterki, skrapia-
my je sokiem z cytryny, by nie ciemniały.
Przygotowujemy karmel: wsypujemy cukier na zim-
ną patelnię i podgrzewamy nie mieszając, aż nabierze 
bursztynowego koloru. Dodajemy masło, mieszamy 
łyżką, aż się roztopi i połączy z cukrem. Następnie 
stopniowo dodajemy śmietankę, aż do uzyskania 
gładkiego sosu. 

Na połowie naleśnika układamy plasterki banana. 
Oprószamy je cynamonem. Składamy naleśnik na pół i polewamy obficie karmelem.

NALEŚNIKI Z BIAŁYM SEREM I SZPINAKIEM 

Ciasto: 1,5 szklanka mąki, 1,5 szklanka mleka, szklanka wody gazowanej, 2 jajka, 
żółtko, 2  łyżki roztopionego masła,  łyżka masła do smażenia
Farsz: 400 g twarogu, 300 g szpinaku, ząbek czosnku, 2  łyżki jogurtu naturalnego,  
sól, pieprz do smaku

Przygotowanie: wszystkie składniki na ciasto naleśniko-
we przekładamy do miski, miksujemy lub energicznie 
wymieszamy na jednolitą masę. Odstawiamy ciasto na  
20 minut. 

W międzyczasie przygotowujemy farsz. Szpinak myjemy, 
osuszamy papierowym ręcznikiem. Smażymy szpinak na 
maśle z czosnkiem i dusimy 2-3 minuty, aż zmięknie.
Biały ser, jogurt i szpinak dokładnie mieszamy. Doprawiamy 
solą i pieprzem.

Na dobrze rozgrzanej patelni z odrobiną masła lub oleju 
smażymy naleśniki. Na każdy naleśnik nakładamy około 
3 łyżki farszu i zwijamy w rulon. 
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NALEŚNIKI PO MEKSYKAŃSKU
Ciasto: 500 ml mleka, 100 ml wody gazowanej, 250 g mąki pszennej, jajko, żółtko,  
2 łyżki oleju, szczypta soli
Farsz: 500 g wołowego mięsa mielonego, 400 g pomidorów siekanych w puszcze, 
2 łyżki koncentratu pomidorowego, strąk słodkiej papryki czerwonej i papryczka 
chili, 1/2 puszki kukurydzy, puszka czerwonej fasoli, duża cebula, 2 ząbki czosnku, 
2 łyżeczki przyprawy chili, łyżeczka mielonej papryki słodkiej, łyżeczka sosu ta-
basco, 3 łyżki oliwy, sól, pieprz 

Sos pomidorowy: 400 g pomidorów siekanych w puszcze, średnia cebula, 2 ząbki 
czosnku, 150 ml wody, 1/2 łyżeczki cukru, 3 łyżki oliwy, sól i pieprz 
Dodatkowo: 150 g sera żółtego cheddar
Przygotowanie: mielone mięso, fasolę, paprykę, pomidory i kukurydzę doprawiamy sporą 
ilością ostrych przypraw. 

Ciasto naleśnikowe: do miski przesiewamy mąkę z solą, dodajemy jajka, mleko, wodę, olej. 
Całość mieszamy do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Ciasto na naleśniki powinno mieć 
konsystencję rzadkiej śmietany. Gotowe ciasto odstawiamy na 20 minut. Po tym czasie 
sprawdzamy konsystencję ciasta. Prawdopodobnie nieco zgęstniało, więc dolewamy odrobi-
nę wody lub mleka. Na natłuszczoną, rozgrzaną i nieco uniesioną patelnię wylewamy porcję 
ciasta, poruszając nią tak, aby ciasto cie-
niutką warstwą pokryło całe dno patelni. 
Po chwili przewracamy naleśnik na druga 
stronę, chwilę smażymy i zdejmujemy na 
talerz. Tak postępujemy do wykorzystania 
całego ciasta naleśnikowego. 

Farsz: cebulę i czosnek obieramy, drob-
no siekamy. Paprykę czerwoną myjemy, 
oczyszczamy z nasion i kroimy w drobną 
kostkę. Papryczkę chili drobno siekamy 
razem z pestkami. Na patelni rozgrzewa-
my oliwę, wrzucamy cebulę, chwilę pod-
smażamy. Dodajemy czosnek, smażymy 
do momentu, aż cebulka się zeszkli. Wrzucamy mięso i mieszając smażymy do momentu, 
gdy mięso zmieni kolor. Dodajemy pomidory, kukurydzę, paprykę czerwoną oraz papryczkę 
chili. Dusimy wszystko razem na małym ogniu około 5 minut. Następnie dodajemy wszyst-
kie przyprawy i dalej dusimy około 25 minut, do momentu, gdy sos zgęstnieje. Na samym 
końcu dodajemy odcedzoną czerwoną fasolę. Mieszamy, odstawiamy do wystudzenia. Sos po 
wystudzeniu jeszcze zgęstnieje, więc nie będzie wypływał z naleśników.

Sos pomidorowy: cebulę i czosnek obieramy, drobno siekamy. W rondelku rozgrzewamy oli-
wę, wrzucamy cebulę, podsmażamy. Po chwili dodajemy czosnek i smażymy do momentu, 
aż cebulka się zeszkli. Dodajemy pomidory, wodę oraz wszystkie przyprawy. Gotujemy na 
średnim ogniu około 25 minut, do momentu, gdy sos wyraźnie zgęstnieje.
Naleśniki nadziewamy farszem, zwijamy w ruloniki. Na dno naczynia żaroodpornego wle-
wamy sos pomidorowy, rozprowadzamy go po całej powierzchni naczynia. Naleśniki z far-
szem układamy w naczyniu żaroodpornym, posypujemy startym żółtym serem, po czym 
wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. Zapiekamy około 20 minut.
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KAKAOWE NALEŚNIKI Z KARMELIZOWANYM BANANEM
Ciasto naleśnikowe: ¾ szklanki mąki, łyżka kakao, szczypta proszku do pieczenia, 
łyżka cukru, 2 jajka, przyprawa do piernika, 1/2 łyżeczki cynamonu, 1,5 szklanki 
mleka
Dodatkowo: 5 bananów, 2 łyżki masła, 2 łyżki cukru, 2-3 serki waniliowe (w zależ-
ności jak grubo będziemy smarować naleśniki), śmietanka 18%, ser mascarpone, 
sok z cytryny, biała czekolada do dekoracji, owoce (truskawki, maliny, jagody)  
Przygotowanie: mleko przelewamy do miski. Dokładamy do niego pozostałe składniki ciasta 
i dokładnie miksujemy.

Z przygotowanego ciasta wylewamy porcje na rozgrzaną patelnię. 
Smażymy cienkie naleśniki z dwóch stron na złoty kolor, aż do wy-
czerpania ciasta. Wychodzi około 10 naleśników. 

Banany obieramy ze skórki, przekrawamy na pół, a potem wzdłuż. 
Na patelni topimy masło. Wsypujemy cukier. Gdy się rozpuści, 
układamy banany i podgrzewamy do uzyskania lekkiego karmelu.

Usmażone placki smarujemy delikatnie serkiem. Na serku ukła-
damy banany. Zwijamy na połowę. Dekorujemy białą czekoladą. 
Podajemy.

Nadzienie z serkiem mascarpone: dwa banany obieramy, rozgnia-
tamy widelcem. Dodajemy do niego sok z cytryny i mascarpone. 
Serek łączymy ze śmietaną i cukrem, ubijamy do powstania masy 
w konsystencji bitej śmietany. Naleśniki smarujemy kremem, ak-
samitnym nadzieniem z serka mascarpone, układamy owoce (tru-
skawki, maliny, jagody), zwijamy, polewamy czekoladą. Naleśniki z mascarpone i bananem 
zwijamy w rulony lub składamy w trójkąty. Podajemy ciepłe posypane cukrem pudrem. 

NALEŚNIKI DROŻDŻOWE Z BUDYNIEM 
Naleśniki: 2 szklanki mąki, 500 ml mleka, 25 g drożdży, 5 jajek, 3 łyżki cukru, 4 łyżki 
masła, szczypta soli
Nadzienie: 2 budynie o smaku bananowym, 1 litr zimnego mleka, 2 łyżki cukru 
pudru, opakowanie serka homogenizowanego, 2 banany, 3 łyżki rodzynek
Przygotowanie: wykonujemy zaczyn do naleśników - drożdże kruszymy i rozpuszczamy  
w niewielkiej ilości letniego mleka z jedną łyżeczką cukru oraz łyżką mąki. Odstawiamy na 
20 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie w rondelku rozpuszczamy masło. Jajka ubijamy  
z cukrem, po chwili wlewamy przestudzone masło. Dodajemy pozostałe składniki oraz za-
czyn, miksujemy i odstawiamy na 30 minut.

Masa budyniowa: z jednego litra zimnego mleka odlewamy szklankę, wsypujemy do niej 
budyń i dokładnie mieszamy. Pozostałe mleko gotujemy. Do gotującego się mleka wlewa-
my rozrobiony proszek, mieszamy do momentu zagotowania. Budyń posypujemy cukrem 
pudrem i odstawiamy do ostudzenia. Dodajemy serek, rodzynki oraz banany pokrojone w 
kostkę. Na naleśniki nakładamy porcje budyniu i składamy w trójkąty. Gotowe naleśniki 
możemy udekorować lekko kwaskowatymi, świeżymi owocami (np. truskawki, maliny) lub 
skropić sokiem malinowym. Podajemy na pożywny, słodki obiad, czy też na deser, zamiast 
porcji tortu.
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OWOCOWE PACZUSZKI 
Ciasto naleśnikowe: szklanka mąki, 2 jajka, 1/2 szklanki mleka, 1/2 szklanki wody 
gazowanej, szczypta soli, łyżka oleju, pomarańcze i według uznania owoce sezo-
nowe (maliny, truskawki, jagody, figi)
Jajka, mąkę, mleko, szczyptę soli i olej mieszamy mikserem, dodając tyle wody, aby ciasto nie 
było zbyt gęste i miało gładką konsystencję. Smażymy cienkie naleśniki. Studzimy. 

Owoce myjemy, osuszamy, większe kroimy.

Pomarańczę myjemy i sparzamy. Ze skórki wycinamy cienkie paseczki do związania sakie-
wek. Z miąższu usuwamy błonki, kroimy w kostkę, dodajemy do owocowego nadzienia. 
Formujemy sakiewki, zawiązujemy je skórką pomarańczową. Podajemy z sosem wanilio-
wym oraz świeżymi listkami mięty.

Sos waniliowy: szklankę mleka gotujemy z cukrem waniliowym. Żółtko mieszamy z 2 łyż-
kami cukru i łyżeczką mąki ziemniaczanej. Sos doprawiamy do smaku sokiem z limonki.

ZAPIEKANE NALEŚNIKI PO MEKSYKAŃSKU 
Ciasto naleśnikowe: 2 szklanki mleka, 2 szklanki wody gazowanej, 2 jajka i 2 żółtka, 
3 szklanki mąki, szczypta soli
Farsz: 400 g mięsa mielonego (drobiowego, wieprzowego lub mieszanego), ce-
bula, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki oliwy, przyprawy: 2 łyżeczki słodkiej papryki  
w proszku, 2 łyżeczki suszonego oregano, łyżeczka kurkumy, łyżeczka kminu 
rzymskiego, sól, pieprz, szklanka bulionu, 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 
puszka czerwonej fasoli, puszka kukurydzy
Sos pomidorowy: 2 łyżeczki oliwy,  ząbek czosnku, puszka krojonych pomidorów, 
łyżeczka suszonego oregano, sól i pieprz, natka pietruszki
Do zapiekania: 350 g tartego sera typu żółta mozzarella, łyżeczka suszonego ore-
gano, 1/2 łyżeczki płatków chili, świeża kolendra lub natka pietruszki
Przygotowanie: przesianą mąkę wsypujemy do kubka, dodajemy roztrzepane jajka, miesza-
my i dodajemy resztę składników. Miksujemy  na gładkie ciasto. Naleśniki smażymy na do-
brze rozgrzanej i natłuszczonej patelni.

Farsz: na dużej patelni na oliwie podsmażamy pokrojoną w kosteczkę cebulę. Pod koniec 
dodajemy przeciśnięty przez praskę czo-
snek. Następnie dodajemy zmielone 
mięso, mieszamy, smażymy przez około  
10 minut. Przyprawiamy do smaku, 
mieszamy, smażymy przez 5 minut. 
Wlewamy bulion oraz przecier pomido-
rowy. Mieszamy, przykrywamy, gotujemy 
przez około 10 minut.

Fasolkę wykładamy na sitko i przepłuku-
jemy pod bieżącą wodą, odcedzamy, do-
dajemy na patelnię z farszem. Tak samo 
odcedzamy kukurydzę i przekładamy na 
patelnię. Mieszamy, gotujemy przez oko-
ło 5 minut, co chwilę mieszamy, tym ra-
zem już bez przykrycia.
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Sos pomidorowy: do rondelka wlewamy oliwę, podsmażamy przeciśnięty przez praskę czo-
snek, wlewamy pomidory, doprawiamy solą, pieprzem i suszonym oregano. Gotujemy przez 
około 10 minut bez przykrycia.

Zapiekanie: piekarnik nagrzewamy do 180°C. Na placki wykładamy nadzienie mięsne, na-
stępnie posypujemy 3 łyżkami tartego sera i zwijamy rulon. Układamy w naczyniu do zapie-
kania lub na blaszce posmarowanej oliwą lub masłem, najlepiej z zachowaniem odstępów 
pomiędzy naleśnikami.

Smarujemy sosem pomidorowym, posypujemy tartym serem, łyżeczką suszonego oregano 
i płatkami chili. Zapiekamy przez około 20 minut. Posypujemy listkami kolendry lub posie-
kaną natką.

ZAPIEKANE NALEŚNIKI Z SEREM

Ciasto naleśnikowe: szklanka mleka, 1/2 szklanka wody, jajko, żółtko, 1,5 szklanki 
mąki tortowej, szczypta soli
Farsz do naleśników: 300 g twarogu, 500 g waniliowego serka homogenizowanego,  
2 jajka, żółtko,  cukier waniliowy
Ponadto: 1/2 szklanki śmietanki kremówki, łyżka cukru pudru, jajko
Przygotowanie: mleko, wodę i jajko umieszczamy w misce i roztrzepujemy trzepaczką lub 
mikserem. Dodajemy mąkę, szczyptę soli i dokładnie miksujemy. Ciasto na naleśniki powin-
no mieć jednolitą konsystencję gęstej śmietany. Odstawiamy na około pół godziny. Gdyby 
okazało się zbyt gęste, to należy dolać nieco mleka lub wody.

Farsz: żółtka miksujemy z cukrem, ser rozgniatamy widelcem, łączymy z serkiem homogeni-
zowanym. Farsz twarożkowy można zmiksować lub nawet wymieszać łyżką. Białka ubijamy 
na sztywną pianę, dodajemy do sera i delikatnie mieszamy.

Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju. Smarujemy je serowym farszem  
i zwijamy w rulony. Układamy w naczyniu do zapiekania wysmarowanym masłem. Naleśniki 
polewamy śmietaną kremówką roztrzepaną z jajkiem i cukrem pudrem. Wstawiamy do na-
grzanego do 170°C piekarnika na 20 minut. Naczynie z naleśnikami wyjmujemy z piekarnika 
i odstawiamy na kilka minut do przestygnięcia.

NALEŚNIKI Z SEREM
Ciasto naleśnikowe: szklanka mleka, 3/4 szklanki wody mineralnej, 2 jajka, szklan-
ka mąki pszennej szczypta soli, 4 łyżki oleju lub roztopionego masła
Farsz: 450 g twarogu tłustego lub półtłustego,  łyżka cukru pudru, 4 jajka, łyżka 
cukru. 
Przygotowanie: do miski wsypujemy mąkę, sól (w wer-
sji naleśników deserowych można dodać łyżkę cukru), 
wlewamy mleko i wodę, mieszamy ręcznie rózgą lub 
miksujemy mikserem na gładkie ciasto. Dodajemy jajka 
i ponownie miksujemy. Odstawiamy na 20 minut lub 
na czas przygotowania nadzienia. Przed smażeniem do-
dajemy do ciasta tłuszcz i ponownie mieszamy. Na roz-
grzanej, suchej patelni smażymy naleśniki. 

Słodkie nadzienie serowe do naleśników: żółtka mik-
sujemy z cukrem. Twaróg przekładamy do miski, do-
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dajemy cukier puder, miksujemy. Naleśniki smarujemy nadzieniem, składamy w trójkąty, 
podsmażamy na patelni natłuszczonej klarowanym masłem.

Podajemy według uznania z cukrem pudrem lub syropem klonowym, czy też polewą cze-
koladową, a także sezonowymi owocami: truskawkami, malinami, jagodami oraz posłodzoną 
śmietaną.

NALEŚNIKI Z PRAŻONYMI JABŁKAMI
Ciasto na naleśniki: szklanka mleka, 3/4 szklanki wody gazowanej, szklanka mąki 
pszennej, 2 jajka, żółtko, szczypta soli, 3 łyżki masła lub oleju roślinnego, łyżka 
cukru wanilinowego
Prażone jabłka: 1 kg jabłek, łyżka masła, łyżeczka cynamonu, łyżka cukru wanili-
nowego, 2 łyżek cukru, cytryna
Przygotowanie: mąkę wsypujemy do miski, dodajemy jajka, mleko, wodę, sól oraz cukier 
wanilinowy. Miksujemy na gładkie ciasto. Dodajemy roztopione masło lub olej roślinny  
i ponownie miksujemy. Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej, suchej patelni. 

Prażone jabłka: jabłka obieramy, kroimy na ćwiartki, wykrajamy gniazda nasienne, następnie 
kroimy na plasterki lub kawałeczki. Wkładamy do większego garnka, dodajemy masło, cy-
namon i cukier wanilinowy. Mieszamy. Smażymy (co chwilę mieszając) przez ok. 20 minut 
lub do czasu, aż jabłka się rozpadną. Na koniec doprawiamy cukrem i sokiem z cytryny lub 
limonki.
Naleśniki smarujemy jabłkami (w razie potrzeby można je delikatnie podgrzać na patelni). 
Podajemy np. z cukrem pudrem, syropem klonowym, bitą śmietaną, cynamonem, polewą 
czekoladową lub kajmakiem.

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM ZAPIEKANE BESZAMELEM
Ciasto na naleśniki:  1,5 szklanki mąki, szklanka wody gazowanej, szklanka mleka, 
3 łyżki oleju, 3 jajka, żółtko, 1/2 łyżeczki soli
Farsz: 2 filety z kurczaka, 500 g szpinaku, 2 cebule, sól, pieprz, papryka słodka, olej
Sos beszamelowy: szklanka mleka, łyżka masła, łyżka mąki, 100 g żółtego sera, sól, 
pieprz, czosnek granulowany, gałka muszkatołowa
Przygotowanie: przesianą mąkę wsypujemy do kubka, dodajemy roztrzepane jajka, miesza-
my i dodajemy resztę składników. Miksujemy blenderem lub mie-
szamy rózgą, by otrzymać ciasto bez grudek, trochę rzadsze niż gęsta 
śmietana. Przykrywamy kubek ręcznikiem papierowym i odstawiamy 
na 20 minut. Jeszcze raz dokładnie mieszamy i porcjami smażymy 
naleśniki na teflonowej patelni (aż wierzch się zetnie, a dół zrumieni). 
Przekładamy naleśnika na drugą stronę i smażymy do zrumienienia. 
Gotowego naleśnika przekładamy na talerz lub deskę. 

Farsz: filety z kurczaka kroimy drobno. Na rozgrzanym oleju pod-
smażamy mięsko z cebulą. Kiedy się zarumienią dodajemy szpinak, 
smażymy do odparowania wody. Doprawiamy do smaku przypra-
wami oraz solą. Farsz wykładamy na środek każdego z naleśników. 
Składamy je w kwadraty, przekrawamy na pół, układamy w naczyniu 
żaroodpornym rozcięciem do góry. Przygotowujemy sos beszame-
lowy: w garnku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, mieszamy. 
Zalewamy mlekiem, dodajemy przyprawy. Zagotowujemy. Do sosu dodajemy ser. Naleśniki 
zalewamy sosem. Zapiekamy w piekarniku o temperaturze 180°C około 20 minut.
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NALEŚNIKI FASZEROWANE KUSKUSEM ZAPIEKANE BESZAMELEM
Bazyliowe naleśniki faszerowane kuskusem, papryką, pomidorami i mozzarellą. Zapiekane  
z beszamelem i serem żółtym. 

Ciasto naleśnikowe: szklanka mleka, 3/4 szklanki wody gazowanej, szklanka mąki, 
2 jajka, łyżka oleju, garść listków bazylii, sól ziołowa
Farsz: 1,5 szklanki suchego kuskusu, cebula, ząbek czosnku, papryka czerwona, 
duży pomidor, mozzarella, sól, pieprz, łyżeczka pasty curry, czosnek niedźwiedzi, 
odrobina kminku
Sos beszamelowy: 500 ml mleka, 3 łyżki masła, 2,5 łyżki mąki, sól, biały pieprz, gał-
ka muszkatołowa, starty żółty ser do posypania 

Przygotowanie: do wysokiego naczynia wlewamy mleko, dodajemy listki bazylii, dokładnie 
miksujemy. Następnie dodajemy mąkę, jajka, wodę, odrobinę oleju, sól ziołową i ponownie 
miksujemy na gładkie ciasto. Ciasto powinno spływać z łyżki, jednocześnie zostając na jej 
grzbiecie. Smażymy na bardzo mocno rozgrzanej i suchej patelni.

Farsz: 1,5 szklanki suchego kuskusu zalewamy wrzącą wodą. Na patelni podsmażamy cebulę 
pokrojoną w kostkę, dodajemy ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę. Następnie dorzuca-
my paprykę pokrojoną w kostkę i pomidora. Chwilę razem podsmażamy.

Dodajemy napęczniały kuskus, łyżeczkę pasty curry, świeżo mielony czarny pieprz, sól, 
trochę kminku i czosnku niedźwiedziego. Wszystko razem mieszamy. Gdy farsz lekko  
wystygnie, dodajemy pokrojoną mozzarellę.

Sos beszamelowy: na patelni topimy masło. Dodajemy mąkę. Wszystko razem mieszamy. Po 
chwili powoli dolewamy mleko, jednocześnie mieszając. Gotujemy do czasu, aż sos zrobił się 
gęsty, dodajemy przyprawy: sól, biały pieprz i gałkę muszkatołową.

Na każdy naleśnik nakładamy porcję farszu i zwijamy. Układamy jeden obok drugiego  
w naczyniu żaroodpornym, natłuszczonym olejem. Całość zalewamy sosem beszamelowym, 
posypujemy startym żółtym serem. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez  
25 minut.

NALEŚNIKI FASZEROWANE PIECZARKAMI W SOSIE 
BESZAMELOWYM
Ciasto naleśnikowe: szklanka wody gazowanej, szklanka mleka, 1,5 szklanki mąki, 
3 jajka, 1/2 łyżeczki soli, 3 łyżki oleju
Farsz: 500 g pieczarek, 3 cebule, łyżka śmietany, 100 g żółtego sera, sól, pieprz, olej
Sos beszamelowy: szklanka mleka, łyżka masła, łyżka mąki, 100 g żółtego sera, sól, pieprz, 
czosnek granulowany, gałka muszkatołowa
Przygotowanie: wszystkie składniki miksujemy dla odpowiedniego połączenia i napowietrze-
nia, a następnie odstawiamy na 15 minut. Smażymy na bardzo mocno rozgrzanej, suchej 
patelni.

Farsz: pieczarki i ser ścieramy na dużych oczkach tarki. Cebulę kroimy w kostkę. Podsmażamy 
na rozgrzanym oleju do odparowania soku. Dodajemy starty ser oraz śmietanę. Na środek 
naleśników wykładamy farsz, składamy je w kwadraty. Układamy w naczyniu żaroodpornym. 

Sos beszamelowy: w garnku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, mieszamy. Zalewamy 
mlekiem, dodajemy przyprawy. Zagotowujemy. Do sosu dodajemy ser, następnie zalewamy 
nim naleśniki. Zapiekamy przez około 20 minut 180°C.
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NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM ZAPIEKANE W SOSIE SEROWYM
Ciasto naleśnikowe: 250 ml mleka, 250 ml wody, 1 i 3/4 szklanki mąki, 2 jajka, 
szczypta soli, 1/2 łyżki oleju
Farsz: 600 g szpinaku, 2 średnie cebule, 150 g sera feta, 3 łyżki starego sera grana 
padano, 3 ząbki czosnku, łyżka masła, łyżka oleju, przyprawy do smaku sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa 

Sos beszamelowy: 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 350 ml mleka, 1/2 łyżeczki kurkumy, 3 łyżki 
starego sera grana padano, 100 g starego sera gouda, przyprawy do smaku: sól, gałka muszka-
tołowa, biały pieprz  

Dodatkowo: 100 g startego na dużych oczkach sera gouda (do posypania), łyżeczka masła (do 
wysmarowania formy)

Przygotowanie: wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe miksujemy do połączenia się. 
Ciasto odstawiamy, aby odpoczęło na 20 minut. Następnie smażymy naleśniki na bardzo 
mocno rozgrzanej patelni, z obu stron na rumiano. 

Farsz: cebulę pokrojoną w drobną kostkę smażymy na maśle z olejem. Dodajemy posiekany 
czosnek. Po chwili wkładamy szpinak. Smażymy do odparowania soku. Dodajemy pokru-
szoną fetę, ser grana padano, doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. 
Farsz studzimy.

Sos beszamelowy: w rondelku rozpuszczamy masło. Dodajemy mąkę i przygotowujemy 
gładką zasmażkę. Stopniowo dolewamy mleko ciągle mieszając (najlepiej za pomocą rózgi). 
Gdy sos zacznie gęstnieć doprawiamy go solą, pieprzem, gałką muszkatołową. Dodajemy 
starty ser gouda i grana padano. Mieszamy do rozpuszczenia sera.

Na naleśniki nakładamy schłodzony farsz ze szpinaku i zawijamy, układamy ciasno w wysma-
rowanym masłem naczyniu do zapiekania. Naleśniki polewamy sosem i posypujemy tartym 
serem gouda. Wstawiamy do nagrzanego do 180oC piekarnika i pieczemy 30 minut do  za-
rumienienia wierzchu. Przed podaniem chwilę poczekać, aby sos się związał i łatwiej było 
wyjąć naleśniki z formy.

ZAPIEKANE NALEŚNIKI GRYCZANE Z MIĘSEM MIELONYM 
Ciasto naleśnikowe: 200 g mąki pszennej, 2 jajka, szklanka mleka, szklanka wody 
gazowanej, szczypta soli, 1/2 łyżki oleju
Farsz: 100 g kaszy gryczanej (w torebce), 700 ml bulionu warzywnego lub drobio-
wego, 500 g mięsa mielonego wołowo-wieprzowego, cebula, puszka pomidorów 
pelati,  200 g sera żółtego, szczypiorek lub natka pietruszki, przyprawy: sól, pieprz, 
zioła prowansalskie
Przygotowanie: składniki na ciasto dokładnie mieszamy tak, aby nie było żadnych grudek. 
Ciasto powinno być konsystencji śmietany (gęstość ciasta możesz kontrolować dodając wię-
cej mąki lub wody). Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni na złoty kolor. Powinno wyjść 
około 12  sztuk naleśników.

W garnku gotujemy bulion z kaszą gryczaną, dokładnie mieszamy. Na rozgrzanej oliwie pod-
smażamy pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli dodajemy mięso mielone. Smażymy, 
aż z mięsa odparują wszystkie soki. Następnie dodajemy puszkę pomidorów oraz przyprawy 
do smaku, sól, świeżo zmielony pieprz, zioła prowansalskie. Całość gotujemy, aż sos zgęst-
nieje. Dodajemy ugotowaną kaszę i dokładnie wymieszamy. Sos odstawiamy, studzimy mie-
szamy z żółtym serem i posiekanym szczypiorkiem. Farsz smarujemy na całym naleśniku,  
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a następnie rolujemy. Gotowe naleśniki układamy w natłuszczonym żaroodpornym naczy-
niu, posypujemy po wierzchu tartym serem. Wstawiamy na 20 minut do nagrzanego piekar-
nika o temperaturze 180°C.

NALEŚNIKI Z SEREM
Ciasto naleśnikowe: szklanka mąki pszennej, 2 jajka, szklanka mleka, ½ szklanka 
wody (zwykła lub gazowana), sok i skórka otartej z całej cytryny, olej, szczypta soli
Farsz serowy: 250 g sera twarogowego, 2 żółtka, cukier wanilinowy, cynamon, ba-
nan, pomarańcza, brzoskwinia lub morele, borówki, i inne owoce
Dodatkowo: szklanka śmietany, 4 łyżki cukru
Przygotowanie: z podanych składników przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Odstawiamy 
na 20 minut. Następnie smażymy cienkie naleśniki.

Farsz serowy: ser rozcieramy z żółtkami, cukrem, cynamonem. Dodajemy borówki. 
Naleśniki smarujemy serem, obkładamy plasterkami banana, filecikami z pomarańczy, pa-
seczkami brzoskwiń lub moreli. Składamy na pół, układamy w formie, polewamy śmietaną 
wymieszaną z cukrem. Zapiekamy 15 minut w temperaturze 180°C. Podajemy gorące. 

NALEŚNIKOWY TORT
Ciasto naleśnikowe: 2,5 szklanka mąki pszennej, 3 jajka, szklanka mleka, 2 szklanki 
wody (zwykła lub gazowana), kurkuma, szczypta soli, olej
Farsz: 800 g mięsa mielonego, czerwona papryka, 2 cebule, 2 marchewki, 4 ząbki 
czosnku, 5 pomidorów krojonych, 2 łyżeczki suszonego oregano, słodka i ostra pa-
pryka, cukinia, olej, 350 g sera żółtego, sól, pieprz  
Przygotowanie: z podanych składników przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Odstawiamy 
na 15- 20 minut. Następnie smażymy naleśniki.

Farsz: na kilku łyżkach oleju przesmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, dodajemy startą na 
tarce o dużych oczkach marchew, posiekane ząbki czosnku, pomidory. Mięso smażymy na 
oleju, wkładamy do sosu. Doprawiamy, dodajemy pokrojoną w kostkę paprykę, dusimy, aż 
sos zgęstnieje. Pokrojoną w półplasterki cukinię dusimy na trzech łyżkach oleju, doprawiamy 
solą i pieprzem. 

Jeden naleśnik posypujemy serem, przykrywamy go kolejnym naleśnikiem. Tak przygotowu-
jemy jeszcze trzy pary (razem w sumie cztery podwójne). Na blasze wyłożonej papierem od 
pieczenia układamy pierwszy podwójny naleśnik, na nim sos mięsny, ser i znów podwójny 
naleśnik. W ten sposób układamy wszystkie podwójne naleśniki, kończąc przekładanie sosem 
mięsnym i serem. Na tej piramidzie układamy pojedynczy naleśnik, cukinię, ser, drugi po-
jedynczy naleśnik, sos mięsny, ser i ostatni pojedynczy naleśnik. Całość posypujemy serem. 
Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy 30 minut w temperaturze 180°C.  

KROKIETY Z PIECZARKAMI

Naleśniki: szklanka mąki, szklanka mleka, 2 jajka, szczypta proszku do pieczenia, 
szczypta soli, olej
Farsz: 500 g pieczarek, cebula, 200 g sera żółtego, sól, pieprz, pęczek natki  
pietruszki
Dodatkowo: jajko do panierki, ¾ orzechów mielonych, bulka tarta do panierki, olej

Przygotowanie: podanych składników przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Następnie sma-
żymy naleśniki.
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Farsz: cebulę kroimy w kostkę, smażymy na oleju. Dodajemy pokrojone pieczarki. Smażymy 
do miękkości, doprawiamy do smaku. Ucieramy ser, dodajemy do pieczarek. Mieszamy ra-
zem z pokrojoną natką. Na usmażone naleśniki nakładamy farsz. Zawijamy, formując kro-
kiety. Panierujemy w roztrzepanym jajku, a później w wymieszanych z bułką tartą orzechach. 
Smażymy krokiety na rozgrzanym oleju do zrumienienia.

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM
Ciasto naleśnikowe: 250 ml kefiru, 100 ml wody, 1,5 szklanki mąki, 2 jajka, szczypta 
soli 
Farsz: 500 g szpinaku, 250 g ser ricotty, 2 ząbki czosnku, łyżka masła, gałka musz-
katołowa, sól, pieprz, olej
Przygotowanie: z podanych składników przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Jajko roztrze-
pujemy widelcem. Mieszamy kefir z wodą. Dodajemy mąkę z odrobiną soli. Odstawiamy na  
20 minut. Następnie smażymy naleśniki na lekko natłuszczonej patelni.

Farsz: szpinak płuczemy, osuszamy, przysmażamy na maśle wraz z posiekanym czosnkiem 
do momentu wyparowania nadmiaru płynu. Studzimy, łączymy z ricottą. Przyprawiamy 
solą, gałką muszkatołową oraz pieprzem. Farsz nakładamy na naleśniki, składamy w kopertę. 
Przed podaniem podgrzewamy w piekarniku. Naleśniki możemy podać polane naturalnym 
jogurtem.      

NALEŚNIKOWY TORT Z OWOCAMI
Naleśniki: szklanka mąki, po ½ szklanki mleka i wody gazowanej, 2 jajka, szczypta 
soli, łyżka oleju
Farsz: 500 g sera twarogowego, 250 g cukru, łyżka miodu, 200 ml śmietany, cytryna
Dodatkowo: listki mięty, cukier puder, 300 g owoców (jagody, maliny, truskawki)
Przygotowanie: przesianą mąkę wsypujemy do 
miski, dodajemy sól. Wbijamy jajka, wlewamy 
mleko i wodę. Miksujemy na gładkie, jednolite 
ciasto bez grudek, trochę rzadsze niż gęsta śmie-
tana. Przykrywamy. Odstawiamy na 20 minut. 
Ponownie dokładnie mieszamy i porcjami sma-
żymy naleśniki na teflonowej patelni (aż wierzch 
się zetnie, a dół zrumieni). Przekładamy naleśni-
ka na drugą stronę i smażymy do zrumienienia. 
Gotowego naleśnika przekładamy na talerz lub 
deskę. 

Farsz: cytrynę sparzamy, osuszamy papierowym 
ręcznikiem i na tarce o małych oczkach ucieramy 
skórkę. Dodajemy miód, śmietanę, cukier i utar-
tą skórkę z cytryny do rozdrobnionego twarogu. 
Całość miksujemy. 

Owoce myjemy i osuszamy. Z truskawek obry-
wamy szypułki. Na płaskim talerzyku układa-
my naleśniki, przekładamy je masą i owocami. 
Ostatni naleśnik oprószamy cukrem pudrem. 
Tort dekorujemy owocami oraz listkami mięty.
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DYNIOWE NALEŚNIKI Z JABŁKIEM 
Naleśniki: 1,5 szklanki mąki, szklanka mleka, ½ szklanki wody gazowanej, 2 jajka, 
½ szklanka puree z dyni, szczypta soli, łyżka oleju
Farsz: 4 jabłka, po 2 łyżki cukru i masła, łyżka octu jabłkowego lub soku z limonki, 
cynamon 

Przygotowanie: składniki na ciasto dokładnie mieszamy tak, aby nie było żadnych grudek. 
Ciasto powinno być konsystencji gęstej śmietany (gęstość ciasta możemy kontrolować doda-
jąc więcej mąki lub wody). Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni posmarowanej odrobiną 
oleju. 

Farsz: jabłka obieramy, kroimy w grubszą kostkę. Na patelni rozpuszczamy masło, doda-
jemy cukier, cynamon. Mieszamy. Dodajemy jabłka. Smażymy do lekkiego zarumienienia. 
Od czasu do czasu mieszamy. Ciepłymi jabłkami nadziewamy naleśniki i od razu podajemy. 
Można posypać cukrem pudrem lub polać czekoladą.

NALEŚNIKI BEZGLUTENOWE Z OWOCAMI
Ciasto naleśnikowe: szklanka mąki ryżowej, szklanka mąki owsianej, szklanka 
mleka sojowego, 2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia, 2 łyżeczki syro-
pu z agawy, łyżeczka cynamonu, łyżeczka oliwy z oliwek, ½ łyżeczka soli, banany, 
maliny, porzeczki
Przygotowanie: mąkę ryżową i mąkę owsianą oraz proszek do pieczenia, sól, cynamon wy-
mieszać w misce. W drugim naczyniu połączyć mleko, syrop z agawy i oliwę. Następnie 
dodajemy drobno pokrojone banany i mieszamy. Łączymy obie masy i miksujemy. Na roz-
grzanej patelni smażymy naleśniki przez dwie minuty z każdej strony. Wierzch dekorujemy 
innymi owocami, np. malinami i porzeczkami, polewamy odrobiną syropu z agawy.

NALEŚNIKI Z ORZECHOWYM FARSZEM
Ciasto naleśnikowe: ½ szklanka mąki, ½ szklanka mleka, 2 jajka, 3 łyżki cukru, łyż-
ka z wanilią i kardamonem
Farsz: 150 g posiekanych orzechów włoskich, 1/3 szklanki mleka, 2 łyżki cukru,  
2 łyżki masła 
Dodatkowo: tabliczka czekolady, 4 łyżki mleka 

Przygotowanie: jajka miksujemy na puszystą masę. Dodajemy stopniowo pozostałe składniki. 
Miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Na rozgrzanej patelni smażymy naleśniki 
na złoty kolor. 

Farsz: mleko z cukrem doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez pięć minut, dodajemy 
orzechy i po trzech minutach masło. Kiedy składniki się połączą, zdejmujemy z ognia, lekko 
studzimy. Naleśniki smarujemy kremem orzechowym, składamy, np. w kopertę. Czekoladę 
i mleko rozpuszczamy na parze i polewamy naleśniki przed podaniem.

NALEŚNIKI Z ŁOSOSIEM
Ciasto naleśnikowe: 2 szklanki mleka, 2 szklanki wody gazowanej, 2 jajka i 2 żółtka, 
3 szklanki mąki, szczypta soli
Farsz: 400 g kremowego twarożku o smaku chrzanowym, masło, cebula,  
200 g wędzonego łososia w plastrach, kilka listków zielonej sałaty, pieprz 
Przygotowanie: jajka ubijamy z solą. Dodajemy przesianą mąkę oraz wodę połączoną z mle-
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kiem. Mikserem lub trzepaczką łączymy wszystkie składniki. Ciasto powinno spływać z łyż-
ki, jednocześnie zostając na jej grzbiecie. Naleśniki smażymy na maśle klarowanym.

Farsz: cebulę obrać, drobno posiekać, połączyć ją z serkiem, doprawić do smaku pieprzem. 
Wymieszać. Serkiem smarujemy dość grubo naleśniki. Na każdym równo układamy umyte,  
osuszone liście sałaty oraz plasterki łososia. Zwijamy w ciasne rulony, schładzamy w lodówce. 
Następnie zwinięte i schłodzone naleśniki kroimy w poprzeczne kawałki, po czym układamy 
na półmisku wyłożonym sałatą, dekorujemy świeżym koperkiem.

NALEŚNIKOWE KORECZKI Z RUKOLĄ 
Ciasto naleśnikowe: szklanka mąki, ½ szklanki mleka, ½ szklanki wody, 2 jajka 
szczypta soli
Farsz: garść rukoli, 5 plasterków ulubionej szynki, serek górski przysmak z cebulą 
i papryką , 2 ząbki czosnku, biały pieprz, sól
Przygotowanie: wszystkie składniki miksujemy, przed samym smażeniem ubijamy pianę  
z dwóch białek i dodajemy do ciasta. Naleśniki smażymy na rozgrzanej i natłuszczonej  pa-
telni.

Rukolę płuczemy, osuszamy. Serek doprawiamy solą, pieprzem oraz dwoma roztartymi ząb-
kami czosnku. Na każdy naleśnik nakładamy porcję serka. Równo rozsmarowujemy, ukła-
damy szynkę, plastry sera żółtego oraz rukolę. Zwijamy w ciasny rulonik, kroimy w kawałki 
po 2 cm.

NALEŚNIKI Z JOGURTU NATURALNEGO
Ciasto naleśnikowe: szklanka mąki pszennej, 4 jajka, 375 g jogurtu naturalnego, 
szklanka ciepłej wody, łyżka cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, 6 łyżek oleju 
Farsz: 250 g serka śmietankowego (twarogowego, ricotty), łyżka proszku budyniu 
waniliowego, 4 łyżki cukru pudru, łyżka cukru waniliowego, jajko, 2 łyżki masła
Dodatkowo: 200 g gęstej śmietany 18%, łyżka cukru, 1,5 szklanki pokrojonych 
brzoskwiń, moreli, daktyli, 100 g borówki amerykańskiej, jeżyn, jagód, malin, listki 
mięty, masło posmarowania formy
Przygotowanie: w misce umieszczamy wszystkie składniki ciasta naleśnikowego, mieszamy 
przy pomocy miksera. Przykrywamy ręcznikiem papierowym i odstawiamy na 30 minut. 
Ponownie mieszamy i porcjami smażymy naleśniki na teflonowej patelni (smażymy na bar-
dzo mocno rozgrzanej patelni, aż wierzch się zetnie, a dół zrumieni). Przekładamy na drugą 
stronę i smażymy do zrumienienia. Gotowego naleśnika przekładamy na talerz lub deskę. 

Farsz: kremowy ser łączymy z budyniem, cukrem 
pudrem, cukrem waniliowym i jajkiem. Dodajemy 
owoce i ponownie mieszamy. Na usmażone naleśni-
ki nakładamy równo nadzienie, zawijamy w rulonik. 
Formę żaroodporną smarujemy masłem, układamy 
naleśniki, smarujemy je miękkim masłem lub posy-
pujemy wiórkami masła. Wstawiamy do piekarnika 
na 15 minut nagrzewamy do 180°C. Następnie na-
leśniki polewamy śmietaną wymieszaną z cukrem, 
ponownie wstawiamy do piekarnika, pieczemy przez około 5 minut. Naleśniki z serem  
i pokrojonymi owocami zapiekane pod warstwą słodkiej śmietanki posypujemy owocami  
i dekorujemy listkami mięty. 
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