
IV paczka: szczaw w słoiku 260 g 1 szt., sos boloński 1 słoik 350 g, klopsy/pulpety w sosie 
pomidorowym 1 słoik, koncentrat pomidorowy 70 g 1szt., makron 400 g, ryż 400 g, kasza 
gryczana 400 g, śmietanka UHT 18% 250 ml, ziemniaki 1 kg, włoszczyzna 1 szt., kapusta biała 1 
szt., jabłka 4-5 szt., olej 500 ml, cynamon  

Zupa szczawiowa z ziemniakami 

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: włoszczyzna (100 g) woda (300 ml), szczaw (80 g), ziemniak (150 g), śmietana 18% 

(10 g); przyprawy: pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, koperek, szczypiorek

Sposób przygotowania:
1. Warzywa (marchewkę, pietruszkę, seler, pora, ziemniaki) umyj, obierz, pokrój drobno 
2. Podsmaż warzywa (bez ziemniaków) na oleju, zalej wodą, dodaj przyprawy i ugotuj do 

miękkości 
3. Wyjmij przyprawy i zmiksuj. Dodaj ziemniaki i ugotuj do miękkości
4. Dodaj szczaw i gotuj jeszcze 5 min.
5. Zupę możesz podać z jajkiem i śmietanką, posypaną szczypiorkiem i koperkiem 

Makaron z sosem bolońskim

Czas przygotowania: 20 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: makaron (60 g), sos boloński (120 g); przyprawy: świeże lub suszone oregano lub 

bazylia

Sposób przygotowania: 
1. Makaron ugotuj w lekko posolonej wodzie

2. Sos zagotuj, dodaj ugotowany makaron, wymieszaj

1. Makaron możesz podawać posypany startym serem i ziołami

Ryż z jabłkami, cynamonem i śmietanką   

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: ryż (100 g), woda (200 ml), śmietanka 18% (30 g), jabłko (200 g); przyprawy: 

cynamon

Sposób przygotowania:
1. Ryż wypłucz w zimnej wodzie, wsyp do garnka, zalej wodą. Zamieszaj i gotuj do 

miękkości około 15-20 min. Dodaj śmietankę i ponownie zagotuj.

2. Przygotuj jabłka – umyj, wytnij gniazda nasienne, nie musisz ich obierać, zetrzyj na 

tarce lub drobno pokrój. Upraż na patelni lub w garnku aż będą miękkie. Możesz dodać 

sok z cytryny i cukier. Posyp cynamonem.

3. Wyłóż ryż do miseczki, dodaj jabłka, oprósz cynamonem. Możesz podawać z jogurtem. 
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Klopsy/Pulpety w sosie pomidorowym z kaszą i surówką z kapusty białej 

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: kasza gryczana (50 g), klopsy/pulpety w sosie pomidorowym (100 g), kapusta biała 

(100 g), jabłko (50 g), olej (5 g), marchew (20 g); przyprawy: cukier, sól, sok z cytryny

Sposób przygotowania: 
1. Kaszę wypłucz w zimnej wodzie, wsyp do garnka, zalej wodą i gotuj do miękkości około 

15-20 min. Sos zagotuj w osobnym garnku

2. Kapustę umyj i drobno posiekaj. Marchew i jabłko umyj, obierz i zetrzyj na tarce na 

grubych oczkach. Surówkę wymieszaj, skrop sokiem z cytryny, dodaj szczyptę cukru i 

soli, wymieszaj.

3. Podgrzane klopsy/pulpety podawaj z kaszą i surówką

Kapuśniak z świeżej kapusty z pomidorami

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: włoszczyzna (100 g), woda (300 ml), kapusta (100 g), ziemniak (40 g), koncentrat 
pomidorowy (15 g), olej (5 g); przyprawy: papryka, pieprz, czosnek, natka pietruszki, koperek

Sposób przygotowania:
1. Kapustę umyj, wytnij twarde części, posiekaj na wąskie paseczki
2. Warzywa (marchewkę, pietruszkę, pora, ziemniaki) umyj, obierz, pokrój drobno 
3. Podsmaż warzywa i kapustę na oleju, zalej wodą, dodaj przyprawy i ugotuj do 

miękkości 
4. Dodaj pomidory i gotuj jeszcze 5 min.
5. Zupę możesz podać ze śmietanką, posypaną szczypiorkiem i koperkiem 
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