
SNIADANIA Z HELPA
POMYSŁY NA ŚNIADANIA DO DOMU I DO SZKOŁY

EBOOK

' '



WstępW
Wracamy po wakacjach do przedszkoli, szkół i pracy. Poranki

bywają zabiegane, czasem brakuje pomysłów na kolorowe

śniadania. Przychodzimy zatem z pomocą, prezentując Wam nasz

najnowszy ebook „Śniadania z HELPĄ”. Mamy nadzieję, że ułatwi

i umili Wam poranki i zaczaruje pozytywną energią!

Znajdziecie w nim aż 10 kolorowych przepisów na proste

i pyszne śniadania, a część z nich świetnie nada się do zapakowania

do szkolnej śniadaniówki.

Chcemy Wam pokazać, że z pomocą naszych kaszek oraz

liofilizowanych owoców i warzyw możecie stworzyć piękne,

urozmaicone i wartościowe śniadania, które zachwycą nie tylko

dzieci, ale i dorosłych. Przed Wami pomysły na omlet, placuszki,

naleśniki, a nawet warzywny pasztet.

E-book „Śniadania z Helpą” powstał we współpracy z Dianą

Kowalczyk - właścicielką bloga Mienta blog, która jest autorką wielu

przepisów i pięknych zdjęć na naszej stronie.

Otwórzcie się na magię w kuchni i czarujcie wspólnie kolorowe

śniadania!

pólnie kolorowe



Płatki śniadaniowe HELPA
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Płatki śniadaniowe
HELPA

Bio Kulki Jaglano-Orkiszowe

Bio Kulki Orkiszowo-Gryczane z Kakao

Bio Kuleczki Gryczano-Jaglano-Owsiane

Bio Kółeczka Gryczano-Jaglano-Amarantusowe

Przedstawiamy Wam nowość! Nasze cztery nowe rodzaje

ppłatków śniadaniowyych:

Są one naprawdę wyjątkowe, bo w ich składzie nie ma

dodatku cukru. To po prostu 100% zbóż, nic więcej!

Poznajcie naszych nowych bohaterów i cieszcie się

naturalnym smakiem ekologicznych płatków

śniadaniowych na co dzień.

Płatki można jeść na tysiące sposobów. Nie tylko

z mlekiem! Poniżej podrzucamy trzy pomysły na ciekawe

podanie naszych płatków śniiaddaanniioowwyycchh bez cukru.

https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao


Płatki
na jagodowym mleku

Składniki:
250 ml mleka lub napoju roślinnego

1 łyżeczka Bio Łyyżka Smaku Jagoda

1 szklanka Bio Kulek Orkiszowo-Gryyczanyych z Kakao

Przygotowanie:
250 ml mleka zmiksuj lub wymieszaj z porcją Bio Łyżki Smaku Jagoda.

Mleko jagodowe podaj z 1 szklanką Bio Kulek Orkiszowo-Gryczanych

z Kakao.

W taki sposób możesz przygotować najróżniejsze smakowe i kolorowe

mleka używając naszych Bio Różdżek Smaku lub Bio Łyżek Smaku.

https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-jagoda-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao


Truskawkowe płatki
z mlekiem

Składniki:
250 ml mleka lub napoju roślinnego

1 łyżka Bio Łyyżka Smaku Truskawka

1 szklanka Bio Kulek Orkiszowo-Gryyczanyych z Kakao

Przygotowanie:
1/3 szklanki Bio Kulek Orkiszowo-Gryczanych z Kakao wymieszaj z Bio

Łyżką Smaku Truskawka i podaj z mlekiem krowim lub napojem roślinnym.

Masz inny ulubiony smak Bio Łyżki (lub Bio Różdżki) Smaku? Obtocz w niej

płatki i ciesz się zdrowym i kolorowym śniadaniem o poranku.

https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-truskawka-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao


Płatki śniadaniowe
z PICIU

Składniki:
1 Bio Piciu Żółte

1 szklanka Bio Kulek Orkiszowo-Gryyczanyych z Kakao

Przygotowanie:

Poszukujesz najprostszego i najszybszego przepisu na nasze płatki?

Bardzo proszę! Wsyp do miseczki 1 szklankę Bio Kulek Orkiszowo-

Gryczanych z Kakao i zalej je Bio Piciu Żółtym.

https://www.helpa.pl/sklep/bio-piciu-zolte
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao




Ubijiji jajka z dodatkiem Bio Warzywnejeje Różdżki Smaku Szpinak i Bio Kaszki

Owsianejeje

Mieszankę wylejeje na rozgrzaną, natłuszczoną patelnię, a na wierzchu ułóż

pokrojojo oną w kostkę fetę, posiekaną cebulkę i przekrojojo one na pół pomidory.

Smaż na małym ogniu, pod przykryciem, aż góra siię zzeettnniiee.

Podaj z sałatą i papryką.

Omlet nadaje się do jedzenia zarówno na ciepło i na zimno.

Śniadaniowy omlet
szpinakowy

3 jajka

1 łyżka Bio Kaszki Owsianej

1 Bio Warzyywna Różdżka Smaku Szppinak

Kilka pomidorków koktajlowych

Cebulka dymka

30 g sera feta

Składniki:

Przygotowanie:

Dodatkowo:
Świeża sałata

Czerwona papryka

0,5 łyżeczki klarowanego masła

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-owsiana-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku




Koktajl bananowo-
orzechowy ze szpinakiem

Przygotowanie:
Mleko zmiksuj z bananem, masłam orzechowym, kakao i Bio Warzywną

Różdżką Smaku Szpinak.

Z podanych składników uzyskasz 3 porcjcjc e.

Możesz podać koktajl w miseczce z płatkami, do picia w kubku z dodatkiem

ekspandowanego amarantusa lub zabrać ze sobą w butelce na wynos.

WWyybbóór należy do CCiebbiie!! KKaażżddyy lluubbii iinnaczejeje .

Składniki:
500 ml mleka

Dojrzały banan

Łyżka gładkiego masła orzechowego

Łyżka kakao

2 Bio Warzyywne Różdżki Smaku Szppinak

3 łyżki Bio Kulek Orkiszowo-Gryyczanyych z Kakao

2 łyżki Bio eksPandyy Amarantus

https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao
https://www.helpa.pl/sklep/amarantus-ekspandowany




Hummus buraczany

250 ugotowanej ciecierzycy

3 łyżki tahini

Sok z połowy cytryny

2 Bio Warzyywne Różdżki Smaku Burak

Łyżka oliwy

100 ml zimnej wody

Przygotowanie:

Bio Baton Fela

Bio Kulki Orkiszowo-Gryyczane z Kakao

Wszystkie składniki zmiksuj ze sobą na gładką pastę, stopniowo dodając

zimną wodę i sok z cytryny.

Możesz podać z ulubionymi warzywami - my proponujemy pyszną wersjsjs ę

z pokrojojo oną w słupki marchewką, ogórkiem i selerem naciowym.

Do śniadaniówki pasują także:

Składniki:

https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/bio-baton-fela
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao




Pomysł na śniadaniówkę
Składniki:

Bułka z ziarnami

3 łyżki gładkiego twarożku

Świeża sałata

Pomidor

Woskowijka rozmiar M

Przygotowanie:

Bio Piciu Czerwone

Bio Baton Tosia pokrojojo ony w poręczne kawałeczki (łatwe do podzielenia

się z kolegami)

3 kolorowe papryki pokrojojo one w słupki

Pomidorki koktajlowe

Orzechy

Bułkę posmaruj twarożkiem. Dodaj sałatę i pokrojojo onego pomidora, zawiń

w woskowijiji kę i dociśnijiji dłońmi. Woskowijiji ka pod wpływem ciepła rąk

powinna dopasować się do kształtu kanapki.

Do śniadaniówki mogą sprawdzić się także:

https://www.helpa.pl/sklep/woskowijka-m
https://www.helpa.pl/sklep/woskowijka-m
https://www.helpa.pl/sklep/bio-piciu-czerwone
https://www.helpa.pl/sklep/bio-baton-tosia




Mini gofry
z ciecierzycą

Małe pomidory malinowe

Seler naciowy

Żółta papryka

BBiio Suchyy Prowiiantt AAnnaannaass

Bio Suchyy Prowiant Owoce Leśne

Składniki na gofry zmiksuj na gładką masę, dodaj ciecierzycę i delikatnie

wymieszaj.

Natłuść delikatnie gofrownicę, nałóż po łyżce masy i upiecz gofry (czas

pieczenia zależy od sprzętu).

Do śniadaniówki sprawdzą się także:

*W przypadku gotowania dla najmłodszych pomiń sól w przepisie.

Składniki:
60 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

40 g Bio Kaszki Owsianej

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

180 g kefiru

1 jajko

60 g ugotowanej ciecierzycy

Szczypta soli i pieprzu*

Przygotowanie:

https://www.helpa.pl/sklep/bio-suchy-prowiant-liofilizowany-ananas-bio
https://www.helpa.pl/sklep/bio-suchy-prowiant-liofilizowany-ananas-bio
https://www.helpa.pl/sklep/bio-suchy-prowiant-liofilizowane-owoce-lesne-bio
https://www.helpa.pl/sklep/bio-suchy-prowiant-liofilizowane-owoce-lesne-bio
https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-owsiana-bio




Kanapka z pasztetem
warzywnym

Składniki:
0,5 kg włoszczyzny (4 marchewki, 2 pietruszki, por,

kawałek selera, cebula)

100 g czerwonej soczewicy

50 g Bio Kaszki 4 Zbóż

Łyżka oliwy

Szczypta soli i pieprzu*

Przygotowanie:

Jogurt

2 BBiioo OOwwooccoowwee Różdżki Smaku Malina

Bio Kulki Orkiszowo-Gryyczane z Kakkaoo

Warzywa ugotuj do miękkości. Soczewicę gotuj w 2 szklankach wody około

30 minut.

Gdy wchłonie całą wodę zmiksuj ją z dobrze odsączonym warzywami. Dodaj

kaszkę, oliwę, wymieszaj i dopraw do smaku.

Piecz godzinę w 180 stopniach. Podaj na grahamce z pomidorem.

Do śniadaniówki pasują także:

*W przypadku gotowania dla najmłodszych pomiń sól w przepisie.

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-4-zboz-bio
https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-owoce-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao




Czekoladowe muffinki
z fasoli

170 g ugotowanej czerwonej fasoli

Dojrzały banan (około 90 g)

1 łyżka jogurtu

2 jajka

2 łyżki ciemnego kakao

2 łyyżki Bio Kaszki Owsianej

Kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta soli*

Składniki:

Przygotowanie:

Bio Kulki Orkiszowo-Gryyczane z Kakao
BBrrzzoosskkwwiinniiaa, śślliiwwkki,, maliny
Papryka czerwona i zielona
Pomidorki koktajlowe

Fasolę, banana jogurt i żółtka zmiksuj na gładką masę.
Dodaj mąkę i kakao, wymieszaj.

Białka ubij ze szczyptą soli, dodaj do masy i delikatnie wymieszaj.

Ciasto przelej do nieprzywieralnych papilotek i piecz 25 minut w 180
stopniach (do suchego patyczka).

Do śniadaniówki pasują także:

*W przypadku gotowania dla najmłodszych pomiń sól w przepisie.

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-owsiana-bio
https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-owsiana-bio
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao




Placki na maślance
z jogurtem owocowym

2/3 szklanki mąki jaglanej (około 85 g)

1/3 szklanki Bio Kaszki 4 Zbóż (około 65 g)

¾ szklanki maślanki

2 jajka

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Olej rzepakowy lub masło do natłuszczenia patelni*

300 g jogurtu naturalnego

Bio Łyyżka Smaku Malina

Bio Łyyżka Smaku Truskawka

Opcjonalnie miód naturalny**

Dodatkowo:

Składniki:

https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-4-zboz-bio
https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-malina-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-malina-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-truskawka-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/bio-lyzka-smaku-liofilizowana-truskawka-w-proszku


MMąąkkęę pprzesiejeje , połącz z kasszzkkąą ii pprroosszzkkiiem do pieczenia.
Dodaj maślankę oraz jajka i dokładnie wymieszaj na gładką masę.
Na mocno rozgrzaną, natłuszczoną patelnię nałóż po łyżce masy, formując
placuszki.

W momencie, gdy zauważysz bąbelki na powierzchni placuszków, przewróć je na
drugą stronę.

Jogurt podziel na dwie części. Do jednejeje dodaj kopiastą Łyżkę Smaku Malina, do
drugiejeje Łyżkę Smaku Truskawka i wymieszaj. Opcjcjc onalnie dosłódź miodem.
Gotowe placuszki podaj polane owocowymi jogurtami.

*W przypadku gotowania dla najmłodszych rekomendujemy smażenie placuszków
na patelni bez tłuszczu.

** W przypadku gotowania dla najmłodszych pomiń miód w przepisie. Miód
znajduje się na liście zakazanych produktów w pierwszych tygodniach
rozszerzania diety niemowlaka.

Przygotowanie:



Naleśniki szpinakowe
z bananem i kaszką jaglaną

¾ szklanki mąki jaglanej (około 90 g)

¾ szklanki mąki orkiszowej jasnej (około 90 g)

2 Bio Szppinakowe Różdżki Smaku Helppa

1 ½ szklanki napoju roślinnego owsianego

2 jajka

Łyżka oleju rzepakowego

300 ml wody

5 łyżek Bio Kaszki Jaglanej

Dojrzały banan

Pomarańcza

Ciasto na naleśniki:

Nadzienie:

Dodatkowo:

Składniki:

https://www.helpa.pl/sklep/rozdzki-smaku-liofilizowane-warzywa-w-proszku
https://www.helpa.pl/sklep/kaszka-jaglana-bio


Przygotowanie:

ZZmmiikkssujj składniki na ciastoo nnaa nnaalleeśśnniikkii ii odstaw na 15 minut.

Następnie usmaż 6-8 sztuk na rozgrzanejeje , lekko natłuszczonejeje patelni.
Do garnuszka z wodą, powoli wsyp kaszkę i doprowadź do wrzenia, cały czas
mieszając.

Gotuj 2-3 minuty, a gdy zgęstniejeje e zmiksuj z bananem.
Powstałym kremem posmaruj naleśniki, dodaj cząstki pomarańczy
i złóż.





Diana Kowalczyk
A U T O R K A B L O G A M I E N T A B L O G

Autorka bloga www.mientablog.com, stylista i fotograf

kulinarny, a prywatnie mama małej Mai.  

Najbardziej lubi jeść i fotografować zdrowe, sezonowe roślinne

potrawy oraz leniwe słodkie śniadania.

Zwyciężczyni „Pink Lady Food Photographer of the Year” 2020

w kategorii Apple a Day.

W sierpniu 2020 wydała książkę "Kolorowe jedzenie smakuje

lepiej", w której prezentuje dania pełne barw bez sztucznych

barwników.

Miłośniczka tatuaży, mocnej muzyki, spacerów po lesie,

wędrówek górskich, jazdy na rowerze i gry na perkusji.

http://www.mientablog.com/


Płatki śniadaniowe HELPA

BIO KÓŁECZKA Gryczano-
Jaglano-Amarantusowe

BIO KULKI Jaglano-
Orkiszowe

BIO KULKI Z KAKAO
Orkiszowo-Gryczane

BIO KULECZKI Gryczano-
Jaglano-Owsiane

Skład: mąka gryczana ekologiczna
50%, kaszka jaglana 40%, kaszka
z amarantusa ekologiczna 10%

Skład: kaszka jaglana ekologiczna
50%, mąka orkiszowa ekologiczna
50%

Skład: mąka orkiszowa ekologiczna
48%, kaszka gryczana ekologiczna
48%, kakao naturalne ekologiczne
2%

Skład: mąka gryczana ekologiczna
50%, kaszka jaglana ekologiczna
40%, kaszka owsiana z amarantusa
10%

https://www.helpa.pl/sklep/platki-koleczka-gryczano-jaglano-amarantusowe
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-jaglano-orkiszowe
https://www.helpa.pl/sklep/kulki-gryczano-orkiszowe-z-kakao
https://www.helpa.pl/sklep/platki-kuleczki-gryczano-jaglano-owsiane


Zacznij zdrowo dzień!

#pokolorujswojdzien




