
Wieczór walentynkowy w domu, w
towarzystwie dzieci? 

Znamy to! 
Umilcie sobie ten wspólny czas celebrując

miłość! Miłość do dzieci, partnera, Waszego
domu i przede wszystkim samych siebie. 

Tak, będzie pizza!
 

Jest to poradnik Last Minute. Pomysły są proste
i krótkie. Wykorzystują to, co i tak pewnie

macie w domu, lub dostaniecie w najbliższym
sklepie.

 
Bawcie się dobrze!

 
Rodzinne Walentynki

z
@kidspace_shop
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happy



Upominek dla drugiej
poł�wki- masa solna
Walentynkowa
przystawka- jadalny
bukiet
Danie gł�wne -
walentynkowa pizza
Deser- jadalna,
czekoladowa  ciastolina
do zabawy

Spis tre�ci:

1.

2.

3.

4.



Pomysł 1.
Upominek dla drugiej poł�wki

 Ramka z serduszkowymi rączkami.

Potrzebne będą

1.Szklanka soli

2.Szklanka mąki

3.Pół szklanki wody

4.Ramka na zdjęcie lub górna część kartonowego

pudełka

Masa solna:
Wymieszaj w dużej misce mąkę z solą, następnie
stopniowo dodawaj wodę. Wyrabiaj ręcznie ciasto,
aż do powstania odpowiedniej konsystencji. Zwykle
potrzeba do tego, ok połowy szklanki wody, ale
zależy to od użytej mąki. Masa jest gotowa kiedy
stanie się elastyczna i nie klei się do rąk



Pomysł 1.
Upominek dla drugiej poł�wki

 
Z masy ulep kulkę, a następne zacznij ją
wklejać w ramkę, tam gdzie powinno być
zdjęcie, lub tak jak my-wewnątrz pudełka.
Kiedy rozprowadzisz masą równomiernie
po całej powierzchni, postaraj się ją
wygładzić.
Teraz czas na odcisk rączki. Odciśnij
najpierw jedną, a później drugą rączkę
dziecka, pod kątek 45* tak, aby powstało
serduszko. Voila! Serduszkowy upominek
gotowy. 



Pomysł 1.
Upominek dla drugiej poł�wki

 

W dolnej części możesz zapisać
wykałaczką datę na pamiątkę.
Masa schnie ok. 2 dni. Po tym czasie
możesz również pomalować obrazek
farbami.



Pomysł 2.
 Walentynkowa  Przystawka

1.Walentynkowy bukiet
Zdradzę Wam najsilniej skrywaną tajemnicę o
kobietach. Od bukietów wolą jedzonko!
Większość 😊 A tutaj mamy rozwiązanie
idealne! Jadalny bukiet!

Potrzebne będą:
1.Duży płaski talerz
2.Cebulka dymka ze szczypiorem
3.Pomidorki koktajlowe, najlepiej podłużne
4.Serek śmietankowy do smarowania



Jak to zrobić:
1.Odetnij cebulę od szczypiora – to będą
łodygi bukietu
2.Natnij od góry pomidorek na krzyż, mniej
więcej do połowy głębokości. 
3.W powstały krzyżyk nałóż serek
śmietankowy. 
4.Ułóż na talerzu bukiet i gotowe!

Pomysł 2.
 Walentynkowa  Przystawka
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Walentynkowa strzała amora vel.
szaszłyk :)
Nie musimy szukać motywu przewodniego, to
Walentynki, a jak Walentynki to wszędzie
muszą być serduszka!

Potrzebne będą:
1.Pomidorki koktajlowe
2.Mozarella w małych kulkach
3.Patyczki do szaszłyków

Pomysł 2.
 Walentynkowa  Przystawka



Pomysł 2.
 Walentynkowa  Przystawka

Przekrój pomidorki i kulki w połowie, na
ukos (pod kątem 45*),
następnie obróć jedną połowę tak, aby
powstał kształt serduszka. 
Nabijaj na przemian serduszka i
mozzarellę. 
Kształt serduszka można jeszcze pogłębić
robiąc nacięcia w górnej części
pomidorków i mozzarelli już po nabiciu na
szaszłyk

1.

2.

3.

4.

Walentynkowa dekoracja talerza gotowa!



Potrzebne będą:

Ciasto na pizzę:
1.Drożdże – 10g
2.250g mąki
3.150 ml wody
4.Łyżeczka cukru
5.Łyżeczka soli
6.Łyżeczka oregano
7.2 łyżki oliwy z oliwek
8.Papier do pieczenia

Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza



Potrzebne będą:
Sos:
1.Pomidory w puszce krojone lub pulpa
pomidorowa
2.Ząbek czosnku
3.Szczypta oregano i bazylii
4.Szczypta soli
Dodatki:
1.Mozarella 2 kulki
2.Pomidorki koktajlowe
3.Szynka/salami
4.Pieczarki, papryka, świeża bazylia lub
inne ulubione dodatki na pizze
5.Foremka w kształcie serduszka
Wskazówka:
Ciasto na pizzę można kupić gotowe 😊
Szukaj go w rulonie podobnym do
ciasta francuskiego.

Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza



Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza

Ok. 10 g drożdży rozpuść w połowie szklanki letniej
wody, dodaj łyżeczkę cukru, dwie szczypty mąki i
dobrze wymieszaj. Przelej do dużej miski i przykryj
ściereczką i Odstaw na 15 min.
Po tym czasie do zaczynu drożdżowego,  wsyp
250 g mąki, łyżeczkę soli, zacznij wyrabiać ciasto
drożdżowe. Stopniowo dodawaj pozostałą ilość
wody. 
Po 2 minutach wyrabiania dodaj 2 łyżki oliwy z
oliwek, możesz dodać również suszone oregano. 
Wyrabiaj ciasto kolejne 5 minut aż stanie się
gładkie i będzie łatwo odchodzić od rąk. 
Uformuj kulę, włóż ją do miski, przykryj ściereczką i
odstaw w ciepłe miejsca na ok. godziny.

Przepis na ciasto na pizzę ( a dokładnie 2 pizze)



Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza

Sos:
Do rondelka wlej pulpę lub krojone pomidory, dopraw
do smaku, wciśnij ząbek czosnku i redukuj na wolnym
ogniu ok. 10 minut.
Dodatki:
1.Na Pizzy ponownie znajdą się serduszka. Potrzebna
będzie foremka w kształcie serca, np. do ciastek. Nie
mówcie nikomu, ale ja użyłam takiej z zestawu
ciastoliny…
2.Jedną kulkę mozzarelli pokrój na drobne kawałki,
drugą pokrój w plastry z których wycinać będziesz
serduszka.
3.Serduszka można wyciąć również z plasterków szynki,
cukinii, czy bakłażana. Jeżeli nie udaje się foremką, użyj
kuchennych nożyczek!
4.Pozostałe dodatki, których chcesz użyć – np. pieczarki,
papryka pokrój w cienkie plasterki. Oliwki bez pestek
również możesz przekroić.



1.Po godzinie wyjmij ciasto z miski, powinno
dwukrotnie zwiększyć swoją objętość. 
2.Wyrób ciasto kilka razy na kuchennym blacie i
podziel na dwie kule. 
3.Jedną z kul przykryj ściereczką, aby nie
wyschła. Drugą zamień w placuszek, który
stopniowo rozciągaj palcami do uzyskania
odpowiedniej wielkości, a następnie uformuj
kształt serca.
4.Połóż serce na papierze do pieczenia i
podobnie postępuj z drugą kulą. 

Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza



5.W tym czasie rozgrzej piekarnik do możliwie
najwyższej temperatury – minimum 250 stopni.
Jeżeli masz kamień do pizzy, to świetnie!
6.Nałóż na pizzę sos, a następnie przygotowane
dodatki – drobno pokrojoną mozzarellę, szynkę,
pieczarki, cukinię itp. Serduszka z mozzarelli
kładziemy na pizzę po upieczeniu.
7.Piecz pizzę przez ok 12 minut – ciasto musi stać
się sztywne od spodu.
8.Na upieczoną pizzę połóż serduszka z
mozzarelli. Możesz dodać świeże zioła, np. listki
bazylii.
Smacznego!

Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza



Pizza calzone:
Lubisz Calzone? Zamień je w walentynkową kartkę!
Drugi kształt na walentynkwoy wieczór tooooo
Walentynka! 

1.Uformuj placek na pizzę
2.Za pomocą noża wykrój kwadrat
3.Obróć go o 45*
4.Na środek nałóż sos i ulubione dodatki
5.Złóż lewy i prawy bok do środka, a następnie dół
koperty. Pozostaw kopertę otwartą.
6.Na środek przyklej serduszko wycięte z pozostałej
ilości ciasta
7.Piecz w piekarniku w temp. Min. 250* około 12 minut

Pomysł 3.
 Walentynkowa  Pizza



Pomysł 4.
Jadalna ciastolina na deser

Na deser jadalna, czekoladowa ciastolina!

Możesz ulepić z niej wszystko, a także podjadać!
Jak zrobić jadalną ciastolinę o smaku
czekolady?

Potrzebne będą:
1.Gorzka czekolada (minimum 50% kakao) –
100g
2.5 pianek marshmallow
3.2 miseczki szklane lub ceramiczne
4.Większa plastikowa miska
5.Rondelek



Pomysł 4.
Jadalna ciastolina na deser

Przepis:

1.Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej
2.Włóż pianki do małej szklanej lub ceramicznej
miseczki, a następnie włóż miseczkę do rondelka z
wodą – tak aby woda sięgała do połowy wysokości
miseczki. 
3.Przykryj rondelek. Stopniowo podgrzewaj wodę w
rondelku, co jakiś czas mieszając pianki, mają się
całkowicie rozpuścić.
4.Do roztopionej czekolady dodaj roztopione pianki i
energicznie wymieszaj łyżką. To połączenie zamieni
czekoladę w plastyczną masę. 



5.Wyrabiaj ją rękami. Masz niewiele czasu na
formowanie! Jeśli zupełnie wystygnie, zacznie się
kruszyć.
6.Możesz rozwałkować masę i wycinać pralinki
małymi foremkami. Możesz też uformować kształt
serduszka z dwóch czekoladowych łezek.
7.Możesz ulepić dowolny kształt, a także podjadać!
To jadalna ciastolina!
8.Ulepione kształty najlepiej schłodzić w lodówce
przez około 30 min, później można je serwować na
deser!

Pomysł 4.
Jadalna ciastolina na deser



Pomysł 4.
Jadalna ciastolina na deser
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*AND GOOD LUCK!


