
Omleciki z białym serem 

Składniki 

na 5 sztuk 

2 jajka 
(1)

 

 

250 g twarogu 
(2)

, zmielonego na gładką masę 

1 łyżka tahini lub zmielonego prażonego sezamu 

3 duże łyżki siemienia lnianego 
(3)

 

3 duże łyżki mąki owsianej 
(4)

 

 

Wykonanie 

1. Jajka ubić na bardzo puszystą masę. 

2. Dodać pozostałe składniki i dokładnie wymieszać. 

3. Smażyć na suchej patelni, najlepiej żeliwnej. Można też upiec – 25 min (lub do 

zrumienienia), 180 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

 

Wykonanie (Thermomix) 

1. Jajka ubić na bardzo puszystą masę (7 min, obr. 4). 

2. Dodać pozostałe składniki i wymieszać (30 sek, obr. 3). 

3. Smażyć na suchej patelni, najlepiej żeliwnej. Można też upiec – 25 min (lub do 

zrumienienia), 180 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

 

Wskazówki 

 
(1)

 jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 
(2)

 twaróg: najlepiej używać twarogu zrobionego samodzielnie (wskazówki, jak go zrobić, 

dostępne są tutaj); jeśli takim nie dysponujecie, użyjcie twarogu w kostce lub na wagę; jeśli 

jednak wybieracie twaróg sernikowy (w tzw. wiaderku), zwróćcie uwagę na jego skład, 

ponieważ często zawiera szkodliwe dodatki (w składzie powinno się znajdować tylko mleko i 

kultury bakterii) - w przypadku twarogu sernikowego należy wybrać produkt dobrej jakości 

(ser powinien być zwarty, a nie "lejący", ponieważ w przypadku tego drugiego sernik nie 

wyjdzie serowy, ale ciastowaty; bardzo też wtedy opadnie) 

 
(3) 

nasiona: suszone owoce, orzechy i nasiona, które kupujemy nie powinny zawierać 

szkodliwych konserwantów (sorbinian sodu, dwutlenek siarki itd.) czy dodatków (wiecie, że 

suszona żurawina składa się w 45% z białego cukru?!); dobre suszone owoce są ciemne, a nie 

pomarańczowe 

https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/07/27/Domowy-twar%C3%B3g


(4) 
mąka owsiana: mąkę owsianą można zrobić tanio i szybko, mieląc połączone otręby 

owsiane (ok. 50%) i płatki owsiane (ok. 50%), np. 50 g otrębów owsianych i 50 g płatków 

owsianych 

 


