
 

 

Playful springboards: JEŻYNY 
 

  

Jeżyny są również znane 
jako  

czernica, 
 ostręgi,  

ostrężyna,  
malina czarnojagodowa. 

 

Powiedziano, że kiedy 
 diabeł został wyrzucony z nieba przez  

Św. Michała, wylądował w krzakach jeżyny.  
i przeklął ją; to właśnie to sprawiło, że jeżyny 

stały się niesmaczne po 29 września (dzień św. 
Michała).  Czarodziejom radzono, aby nie jedli 

jeżyn zbieranych po tej dacie. 
 

Ciemny kolor jeżyny pokazuje  
że ma jeden z najwyższych przeciwutleniaczy  

poziomów wszystkich owoców i są one 
najlepsze  

zjedzony na surowo, aby uzyskać  
pełne korzyści. 

 

LODY JEŻYNOWO  
BANANOWE 

 
Składniki: 

3-4 duże banany, 200g mrożonych jeżyn,  
syrop klonowy lub miód do smaku 

 
Instrukcje: 

Obrać i pokroić banany na krążki, a następnie rozłożyć je na 
wyłożoną blachę do pieczenia i zamarznąć na noc, aż stanie się 
jednolita. Kiedy już będziesz gotowy do zrobienia lodów, wrzuć 

kawałki bananów i mrożone jeżyny do szybkiego miksera i 
ubijaj je razem, aż będą gładkie.  Zapewne zauważysz, że owoce 

rozbijają się na kruchą konsystencję i musisz kilka razy 
zeskrobać boki, ale bądź cierpliwy i kontynuuj mieszanie, aż 
staną się gładkie i kremowe. Spróbuj mieszanki i dodaj syrop 

klonowy lub miód do smaku, jeśli konieczne. To będzie zależało 
od dojrzałości obu banany i jeżyny - dojrzewające są  
słodsze. Jak już będzie gładko, podaj natychmiast lub  

wrzuć do puszki do ciastek lub plastikowej wanny i  
wrzuć do zamrażarki do czasu, aż będzie  

gotowa do podania. 
 
 

Delikatnie umieść jeżyny do 
durszlaka, i spłukać chłodną wodą.  

Usuń łodygi, liście i wszelkie 
uszkodzone jagody. 

Rozłóżcie jeżyny na blaszce do 
pieczenia w jednej warstwie i umieść 

w zamrażarce. 
Po zamrożeniu, przenieś do 

zamrażarki  
w torbie lub pojemniku. 
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TECHNIKI DŻEMOWE 

 
Zasadą jest ważenie jeżyn i dodawanie tej 

samej ilości cukru.  
Można również dodać łyżkę stołową soku z 

cytryny, aby wzmocnić smak.  
Borówki czarne stanowią dobry dodatek do 

dżemu.  Dla wersji o niższej zawartości cukru 
należy stosować stosunek cukru do owoców 

1:3.   
Ponieważ jeżyny są bogate w pektyny, 
 dobry zestaw zostanie osiągnięty, jeśli  

mieszanka jest gotowana wystarczająco 
długo. 

 
 
 

DŻEM JEŻYNOWY 
Składniki: 

Jeżyny, cukier, sok z cytryny 
Metoda: 

Umieścić płytkę w zamrażarce w celu przeprowadzenia 
testu punktu nastawy. Umyć jeżyny i dodać do nich cukier 

na patelni. Umyj owoce, bo gdy się rozgrzeją uwolnią 
smak. Dodaj sok z cytryny.  Trzeba go uważnie obserwować 

i mieszać, gdy dojdzie do wrzenia - uważaj na gorący 
cukier!   

Mieszankę trzymać na wolnym ogniu, aż stanie się bardziej 
żelowa i błyszcząca. Wyjąć chłodny talerz z lodówki i 

położyć łyżkę mieszanki na talerzu, aby sprawdzić zestaw.  
Jeśli konfitura marszczy się podczas przechodzenia  

przez palec mieszanka chłodząca jest gotowa.  J 
eśli nie, gotować dłużej.  Kiedy twój dżem się  

zagotuje,pozostawić do ostygnięcia i  
wlać do sterylizowanego słoika  

z dżemem. 
 

PODPŁOMYKI 
 

Składniki 
Samowzbierająca się mąka, lemoniada, dżem,  

pianki, rodzynki, pasta czekoladowa. 
 

Metoda 
Napełnij miskę samozbierającą się mąką i dodaj lemoniadę 

do stworzenia konsystencji miękkiego ciasta. Bierzemy 
patyczek z końcówką wybieloną, umytą lub przykrytą folią 

(aby zapewnić "czystą" powierzchnię do gotowania). Owinąć 
ciasto wokół końca patyczka i upewnić się, że jest ono  

zabezpieczone i utworzona spirala lub rurkę wokół 
kija.Koniec ciasta umieścić nad ogniskiem, blisko ognia, ale 

nie bezpośrednio w płomieniach. 
Po ugotowaniu ciasta, przesuń je z patyczka - będzie  gorący!  

Dodaj odrobinę masła do środka i  dżemu jeżynowego. 
Eksperymentuj z wszelkiego rodzaju wypełnieniami,  

w tym miniaturowe pianki z pastą czekoladową  
i rodzynkami - bądźcie kreatywni! 
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JEŻYNOWE HERBATNIKI Z PŁATKAMI OWSIANYMI 
Idealne na pikniki lub przygody na świeżym powietrzu! 

 
Składniki 

350g jeżyn, 25g cukru pudru, 250g owsa, 
140g masła, 50g jasnobrązowego cukru 

140g złocistego syropu 
 

Metoda 
Rozgrzać piekarnik do oznaczenia gazowego 5/ 190°C. 

Nasmarować i wyłożyć 18 cm formę do pieczenia. 
Gotować jeżyny i cukier puder na patelni do miękkości;  

odstawić i pozostawić do ostygnięcia 
W innej patelni stopić wszystkie pozostałe składniki razem. 

Wcisnąć połowę mieszanki owsianej do puszki; nałożyć na nią 
owoce na wierzchu i zakończyć NA wierzchu pozostałą 

mieszanką owsianą. 
Piec przez 25 minut i pokroić je  

przed przeniesieniem ich z  
cyny, gdy są już chłodne. 

 

PLUS! 
 

Dodaj do mieszanki naleśnikowej. 
 

Dodaj do dna babeczki 
 ciastka przed dodaniem ciasta. 

 
Zrób sos z owoców, cukru i esencji 
waniliowej do polewania lodów. 

 
Dodaj do koktajlu dla 

koloru i smaku. 
 

Co jeszcze? 
 

HAPA ZOME 
 

Silny pigment jeżyny 
czyni je idealnymi dla Hapa Zome, sztuki 

tworzenie znaków za pomocą pigmentów roślinnych. 
 

Zbierz jeżyny i inne bogato zabarwione liście i kwiaty i 
ułóż je we wzory na połowie prostokąta bawełnianej 

szmatki. 
 

Złóż szmatkę na pół, aby całkowicie zakryć rośliny i 
zmiażdż je, uderzając w nie kamieniem lub 

młotek. 
 

Po rozłożeniu tkaniny, głęboko zabarwiony 
ślady pozostaną z każdej strony 

z tego. 
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Farbowanie jeżynami 
To jest bardzo brudzące więc zrób to na zewnątrz,  

albo chroń materiałowe powierzchnie! 
 

Potrzebujesz 
2 filiżanki jeżyn, ½ filiżanki soli, wody, tkaniny 

 
Metoda 

Dusić 2 filiżanki jeżyn i 4 filiżanki wody na jednym ogniu w niskiej 
temperatury przez godzinę. Odcedzić jagody od cieczy i wlać ponownie 

płyn do garnka. W oddzielnej misce lub wiaderku zmieszać ½ szklanki soli i 
8 szklanek wody.  

Namoczyć tkaninę w mieszaninie soli na godzinę, a następnie spłukać 
zimną wodą. Włożyć wilgotną tkaninę do cieczy jagodowej w garnku.  
i doprowadzić do wrzenia.  Pozostawić na małym ogniu przez godzinę 

(uważnie obserwować), a następnie zdjąć z ognia.  
Aby uzyskać ciemniejszy odcień, pozostawić tkaninę do namoczenia n 

a kilka godzin przy wyłączonym ogniu.  
Wypłukać nadmiar barwnika i powiesić do wyschnięcia.  

Uprać tkaninę w podobnych ciemnych kolorach,  
ponieważ barwnik wypłucze się i kolory z  

czasem zanikną. 
 

POLOWANIE  
(SCAVENGER HUNT) 

 
polowanie na dzikie owoce może być nowym  

pomysłem dla młodych ludzi, z którymi pracujesz.   
To może być świetną zabawą i dać im szansę na 

zaangażowanie się w naturę i pracę zespołową w kierunku 
osiągnięcia takiego celu jak zbieranie owoców do określonej 

receptury lub czynności.  
Może warto pójść trochę dalej i przedstawić ideę polowania.  
Można je zorganizować z elementem rywalizacji: grupa wraca 

po znalezieniu wszystkiego lub najbardziej niezwykłych 
znalezisk.   

Zasadniczą ideą przy polowaniu jest to, że młodzi ludzie są 
wysyłani na uzgodniony obszar albo w grupach lub z listą 

rzeczy do znalezienia lub  
wyzwania do zrobienia i powrotu z dowodami  

że je dokończyli. 

        plądrowanie 
 
 

JEŻYNOWA  
CIASTOLINA 

Ostrzeżenie - nie jadalne 
Potrzebujesz 

2 części zwykłej mąki, 1 część soli, garść  
jeżyny na kolor, łyżka stołowa oleju do gotowania, 

1 część wody 
Metoda 

Wymieszać mąkę z solą. 
Rozdrobnić jeżyny na miękką masę. 

Wymieszać jeżyny z olejem do mąki i soli.  
z wystarczającą wodą, by zrobić gęste, miękkie ciasto i 

ugniatać się do gładkości.  
 

Udawaj rożki do lodów 
Wytnij duży okrąg z karty, a następnie przeciągnij  

go na pół.  Narysuj teksturę chrupiącą na  
półkolach.  Zwiń każdy półokrąg w  

stożek i trzymaj w miejscu z  
taśmą klejącą. 

 

FARBA  
JEŻYNOWA 

 
Kolor jeżyn jest taki mocny, że nadaje się 

na idealną farbę.  Zbieraj jeżyny i inne 
jaskrawo zabarwione jagody, uważając, aby 
nie zbierać żadnych trujących roślin.  Użyj 

tłuczka i moździerza do zacierania koloru, w 
razie potrzeby dodając wodę lub ubite 

żółtko.  Przefiltruj ciecz pulpy przez sitko do 
herbaty, aby żeby mieszanka była gładka.  

Powstałą w ten sposób ciecz należy 
wykorzystać do stworzenia s 

wojej sztuki. 
 


