
Placki z jabłkiem i bananem
Składniki:
- 2 szklanki mąki
- 2 szklanki mleka
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 jajka
- 2 średnie jabłka
- 2 banany
- 0,5 szklanki cukru

Sposób przygotowania:
    Jabłka i banany kroimy w kosteczkę lub trzemy na tarce 
( zależy jak kto lubi ).
    Do miski dajemy mąkę, cukier, jajka, mleko, proszek do 
pieczenia i wszystko razem łączymy mikserem, aż do 
powstania ciasta, ( może się wydawać, że jest za rzadkie, 
lecz takie ma być ). Po zrobieniu masy dodajemy owoce i 
mieszamy łyżką ( po ty by owoce się nie rozwaliły ).
    Ze zrobionego ciasta robimy na rozgrzanej patelni małe 
placki. Smażymy je około 1,5 minuty i odwracamy na drugą 
stronę, gdzie dosmażamy je. Po wyciągnięciu z patelni, 
najlepiej położyć je na ręcznik papierowy i odsączyć od 
tłuszczu.
    Można je podawać ze ulubionymi dodatkami, np: cukier 
puder, dżem, nutella.
                                           Życzę Smacznego!  :)
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