
III paczka: mąka 1 kg, makron 400 g, ryż 400 g, bulgur 400 g, papryka w słoiku 300 g, 

soczewica zielona 350 g, pomidory krojone w puszce 400 g, sos słodko-kwaśny/chiński do ryżu 

350 g 1 słoik, fasola w puszce 200 g 1 szt., pesto ok. 100 g 1 słoik, buraki 1 kg, włoszczyzna 1 

szt., gruszki 4 szt., cebula 2 szt., olej 500 ml, śmietanka UHT 18% 400 ml, cukier wanilinowy 1 

op., proszek do pieczenia 1 op.

Placuszki z gruszkami 

Czas przygotowania: 20 minut 
Liczba porcji: 1 

Składniki: mąka pszenna (60 g), jajko (20 g), śmietanka (40 g), olej (10 g), gruszka (200 g), 

proszek do pieczenia (2 g); przyprawy: cukier waniliowy 

Sposób przygotowania:
1. Mąkę, jajko, śmietankę, cukier waniliowy i proszek do pieczenia zmiksuj mikserem na 

gładką masę. Gdyby masa była za gęsta dolej wody lub mleka i wymieszaj

2. Gruszkę umyj, obierz ze skórki, pokrój w kostkę i wymieszaj z ciastem na placuszki

3. Usmaż placuszki na dobrze rozgrzanej, wysmarowanej olejem patelni z obydwu stron 

na złoty kolor 

Bulgur z sosem warzywnym z papryką, cebulą, pomidorami i soczewicą zieloną 

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: soczewica zielona sucha (30 g), cebula (20 g), papryka  (80 g), pomidory krojone (100

g), bulgur suchy (50 g), olej (5 g); przyprawy: oregano, słodka papryka, czosnek, listek laurowy, 

natka  

Sposób przygotowania:
1. Bulgur wsyp do garnka, wlej szklankę wody, posól i gotuj ok. 15-20 min.

2. Soczewicę wypłucz pod bieżącą wodą i ugotuj do miękkości w lekko osolonej wodzie z 

dodatkiem listka laurowego (ok. 20 min.)

3. Cebulę obierz i drobno pokrój, dodaj przyprawy i razem podsmaż na oleju. Dodaj 

pokrojoną paprykę i pomidory. Sos poduś kilka minut

4. Do gotującego się sosu dodaj ugotowaną i odsączoną z nadmiaru wody soczewicę, 

wymieszaj, ewentualnie dopraw do smaku 

5. Sos warzywny podawaj z ugotowanym bulgurem
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Ryż z sosem słodko-kwaśnym i marchewką

Czas przygotowania: 20 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: ryż (60 g), sos słodko-kwaśny (90 g), marchewka (100 g); przyprawy: świeże zioła

Sposób przygotowania: 
1. Ryż wsyp do garnka, wlej szklankę wody, posól i gotuj ok. 15-20 min. 

2. Marchewkę umyj, obierz, pokrój na plasterki i ugotuj na chrupko

3. Sos zagotuj, dodaj marchewkę i podawaj z ryżem, posypując całość świeżymi ziołami

Makaron z pesto i papryką

Czas przygotowania: 20 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: makaron (150 g), pesto (40 g), papryka (80 g); przyprawy: świeże listki bazylii

Sposób przygotowania:
1. Makaron ugotuj w osolonej wodzie, odcedź zachowując kilka łyżek wody, do garnka 

dodaj pesto, pokrojoną w paseczki paprykę, wymieszaj

2. Makaron możesz podać posypany startym serem lub orzechami i świeżymi listkami 

bazylii

Barszcz ukraiński z fasolą  

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: burak (100 g), włoszczyzna (60 g), ziemniak (70 g), fasola gotowana (50 g), pomidory 

krojone (50 g), woda (300 ml), cebula (20 g); przyprawy: sok z cytryny, pieprz, liść laurowy, 

ziele angielskie, koperek 

Sposób przygotowania:
1. Warzywa (marchewkę, pietruszkę, seler, pora, cebulę, ziemniaki) umyj, obierz; pora, 

cebulę i ziemniaki pokrój drobno; marchewkę, pietruszkę, selera zetrzyj na grubej tarce
2. Rozdrobnione warzywa (bez buraków) podsmaż na oleju, zalej wodą, dodaj buraki i 

fasolę oraz przyprawy
3. Gotuj 20 min do miękkości warzyw. Po koniec gotowania dodaj pomidory i sok z 

cytryny
4. Zupę możesz podać z jajkiem i śmietanką, posypaną koperkiem 

6


