
Autorkami  bajki są:  

Wiktoria Junatowska – marzy o pracy z dziećmi. Ma pozytywne spojrzenie na świat. Lubi 
jazdę na rowerze i na rolkach oraz spędzanie czasu ze znajomymi i pomaganie 
potrzebującym. 

Nikola Kamykowska – najbardziej lubi pomagać ludziom i przebywać w miłym towarzystwie. 

 

Jagodowa Panna Cotta 

Dawno temu był chłopiec, który codziennie rano budził się smutny, a wieczorem nie 
mógł zasnąć.  

Tym, co go martwiło był problem samotności. Nie miał przyjaciół, był wyśmiewany z każdego 
powodu. Nie potrafił porozumiewać się z kolegami i nie miał nikogo, z kim mógłby 
porozmawiać i spędzać czas. W każdej sytuacji inni traktowali go obojętnie i 
odsyłali…wyśmiewając go. Przez to czuł się gorszy od innych. 

Chłopiec posiadał wielkie serce i bardzo duży talent kulinarny– kochał gotować. Tylko 
nie miał nikogo, komu mógłby przyrządzać smaczne potrawy. 

Pewnego dnia, latem, po południu postanowił wybrać się na samotną wyprawę do 
lasu, aby odetchnąć i zebrać myśli.  

Gdy rozmyślał o wszystkim, co go spotyka, nie usłyszał szumu skrzydeł. Lecący z 
daleka ptak zahaczył o gałąź i o jego ramię po czym upadł w krzaki. Zmartwiony chłopiec 
podbiegł sprawdzić czy mu nic nie jest.  Okazało się, że ptak miał zwichnięte skrzydło, więc 
postanowił zabrać go ze sobą i się nim zaopiekować.  

Chłopiec szukał w internecie sposobu, jak można mu pomóc. Znalazł odpowiedź na 
swoje pytanie.  

Zobaczył też ciekawe ogłoszenie. Kliknął, po czym wyskoczył mu szkolny konkurs o 
gotowaniu, w którym zawsze chciał uczestniczyć.  

Chłopiec był zachwycony konkursem, ale nie chciał brać w nim udziału, ponieważ bał 
się reakcji osób, które go wyśmiewały. Nagle zrobił się smutny i podszedł do ptaka. Zwierzył 
mu się ze swoich trudności. I ptak przemówił. 

Okazało się, że nie był normalnym, zwykłym ptakiem.  Podobnie jak chłopiec był 
odrzucony przez inne ptaki i samotny.  Ale miał tajemniczą zdolność - dawał swoim 
przyjaciołom, którym zaufał szczęście i pewność siebie.  

Chłopczyk dbał o ptaka jak o przyjaciela, opowiadał mu historie, karmił, 
przygotowywał przysmaki.  Ptak bardzo doceniał to co chłopiec dla niego robił i chciał mu 
pokazać, że jest dobrym człowiekiem. Z wdzięczności obdarował go tajemniczymi 
zdolnościami, które sam posiadał - szczęściem i pewnością siebie.  

Konkurs, w którym chłopiec chciał wziąć udział zbliżał się wielkimi krokami. Chłopak 
jednak zdobył się na odwagę i zgłosił się. Zaczęło się od przygotowań „Panny Cotty z 
Jagodami”. Jagody zebrał mu ptaszek w lesie. A potem chłopiec zabrał swojego przyjaciela do 
sklepu i kupił to, co było potrzebne. Wrócił do domu i rozłożył produkty: 



• 250ml śmietanki kremówki UHT 30% lub 36% 
• 250ml pełnego mleka  
• 150g jagód  
• 80g cukru pudru 
• 2,5 łyżeczek żelatyny w proszku  

Do dekoracji przygotował 200g śmietany 30% i zebrane przez ptaka jagody. 

Chłopiec wziął się od razu do pracy i: 

• Żelatynę zalał 2 łyżeczkami zimnej wody i odstawił na 5minut. 
• Jagody zmiksował blenderem i przetarł przez sitko. 
• Do rondelka wlał śmietankę i mleko, dodał cukier. Podgrzewał mieszając, aż cukier się 

rozpuścił. 
• Dodał zmiksowane jagody, zagotował i szybko zestawił garnek z ognia. 
• Następnie dodał namoczoną żelatynę i energicznie mieszał.  
• Mieszankę wlał do 4 szklanek, odstawił do wystudzenia. 
• Przed podaniem ubił śmietankę. 
• Schłodzoną Pannę Cottę udekorował jagodami, zielonymi listeczkami i bitą śmietaną. 

Chłopiec zrobił zdjęcie deseru i wysłał je na szkolny konkurs. Wraz ze z swoim 
przyjacielem na ramieniu zaniósł deser do szkoły. Wszyscy byli zachwyceni smakiem 
Jagodowej Panny Cotty i historią chłopca, który opowiedział o swoim pomyśle i przyjacielu.  

Wygrał konkurs, zajął pierwsze miejsce, a inni zaczęli patrzeć na niego inaczej. Chcieli się 
z nim kolegować i spotykać, ale chłopiec im odmówił. Wrócił do domu z przyjacielem i 
wybrali się do lasu.  Szczęśliwy chłopiec opowiedział mu o wszystkim, co się wydarzyło. Ptak 
był tym zachwycony i okazało się, że…. jego skrzydełko wyzdrowiało. I pofrunął wysoko. 

Ale nie odfrunął na zawsze, bo ich przyjaźń była szczera i bardzo udana. Chłopiec nadal 
wraca do lasu, a ptak przylatuje do drzewa w miejscu, gdzie się poznali.  

Chłopiec wrócił do kolegów, ale już pewniejszy siebie.  Chętnie gotował im, był otwarty, 
potrafił wysłuchać i pomóc. Był silny psychicznie, bo przyjaciel wzmacnia.  

Chłopczyk jest teraz szczęśliwym, pewnym siebie człowiekiem, który odnalazł siebie i 
własne wartości, które są dla niego ważne. Ma prawdziwych przyjaciół, którzy go doceniają, 
takim jakim jest.  A jego najlepszy przyjaciel ma się bardzo dobrze, znalazł stado, z którym 
spędza miło czas. Dla nich obu nadszedł  wspaniały okres życia. 

 

Przepisem na deser zainteresowali się dziennikarze, znajomi, youtuberzy. W cukierniach 
ciasto było hitem, a zdjęcia deseru powieszono w kawiarniach. 
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