
Paczki. Przepisy na potrawy 

VI paczka: koncentrat pomidorowy 70g, cukinia 1 szt., ciecierzyca gotowana w puszce 400 g, ryż 400 g,  
kasza jęczmienna 400 g, sos boloński 1 słoik 350 g, włoszczyzna 1 szt., cebula 2 szt., buraki 1 kg, 
ziemniaki 1 kg, olej 500 ml, śmietanka UHT 18% 250 ml

Zupa pomidorowa z ryżem
Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: włoszczyzna (70 g), woda (300 ml), marchewka (100 g), ryż (100 g), koncentrat pomidorowy 
(70 g), cebula (20 g), olej (5 g); przyprawy: sól, pieprz, listek laurowy, zielona pietruszka 

Sposób przygotowania:
1. Warzywa (marchewkę, pietruszkę, seler, pora, cebulę) umyj, obierz, pokrój drobno 
2. Pokrojone warzywa podsmaż na oleju wraz z przyprawami i zalej wodą
3. Gotuj 10-15 min do miękkości, dodaj koncentrat pomidorowy
4. Ryż dobrze wypłukaną w zimnej wodzie, wsyp do garnka, zalej wodą. Zamieszaj i gotuj do 

miękkości około 15-20 min.
5. Zupę podać ze śmietanką, posypaną zieloną pietruszką

Krupnik

Czas przygotowania: 40 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: włoszczyzna (100 g) kasza jęczmienna (20 g), ziemniak (50 g), woda (300 ml), olej (5 g), 

śmietanka 18% (10 ml), koperek (10 g); przyprawy: pieprz, lubczyk, ziele angielskie, listek laurowy

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

lub zetrzyj na grubej tarce  
2. Pokrojone warzywa podsmaż na oleju wraz z przyprawami, dodaj kaszę, zalej wodą
3. Gotuj 15-20 min do miękkości warzyw
4. Zupę podawaj ze śmietanką, posypaną koperkiem 

Makaron z sosem bolońskim i fasolą
Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: fasola z puszki (90 g), makaron (60 g), sos boloński (100 g); przyprawy: bazylia 

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj w lekko posolonej wodzie

2. Fasolę wypłucz pod bieżącą wodą.

3. Sos zagotuj, dodaj ugotowaną fasolę i makaron, wymieszaj

4. Makaron możesz podawać posypany startym serem i ziołami
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Kotleciki z ciecierzycy z marchewką z ziemniakami i buraczkami 
Czas przygotowania: 50 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: ciecierzyca gotowana (70 g), marchewka (40 g), cebula (20 g), jajko (20 g), olej (10 g), 
ziemniaki (150 g), buraki (200 g); przyprawy: sól, pieprz, kmin rzymski, kurkuma, oregano, słodka 
papryka, sok z cytryny, koperek

Sposób przygotowania:
1. Cebulę drobno pokrój i podsmaż na oleju, marchewkę obierz i zetrzyj na tarce
2. Ciecierzycę zmiel w maszynce lub zblenduj. Połącz z cebulą, marchewką i jajkiem. Dopraw solą, 

pieprzem, kminem rzymskim (małą ilością – przyprawa o intensywnym smaku), kurkumą, 
oregano, papryką słodką

3. Masę dokładnie wymieszaj
4. Z gęstej masy formuj okrągłe kotleciki i usmaż na dobrze rozgrzanym oleju lub posmaruj olejem

i upiecz w piekarniku w temperaturze 180 st. przez ok 15 minut
5. Ziemniaki umyj, obierz i ugotuj w lekko posolonej wodzie
6. Buraki umyj, ugotuj, obierz i zetrzyj na tarce. Przełóż do małego garnka, dopraw solą i sokiem z 

cytryny, podgrzej. 
7. Kotleciki podawaj z ziemniakami posypanymi koperkiem i buraczkami

Makaron w sosie serowym z cukinią.
Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: cukinia (80 g), cebula (20g), makaron (150 g), serek topiony (40 g); przyprawy: sól, pieprz, 

papryka słodka 

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj w lekko posolonej wodzie, odcedź zachowując kilka łyżek wody 

2. Cebulę obierz i drobno pokrój, dodaj przyprawy i razem podsmaż na oleju pod koniec 

dodaj pokrojoną cukinię, serek topiony oraz wodę i wszystko wymieszaj

3. Sos zagotuj, dodaj makaron, wymieszaj

4. Makaron podawaj polany sosem ze świeżymi listkami bazylii

2


