
Paczki. Przepisy na potrawy 

VII paczka: ziemniaki 1 kg, por 1 szt., włoszczyzna 1 szt., przecier ogórkowy (słoik 1 szt.), jabłka 3 szt.,    
sos meksykański 400 g 1 szt., groszek zielony w puszce 200 g 1 szt., pomidory krojone w puszce 400 
g, śmietanka UHT 12% 400 ml, mleko 2 % UHT 0,5 litra, olej 0,5 litra, ryż 400 g, kasza bulgur 400 g, 
mąka 1 kg. , cebula 1 szt

Zapiekanka ziemniaczana z warzywami korzeniowymi i śmietanką 

Czas przygotowania: 70 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: ziemniaki (250 g), marchewka (100 g), pietruszka (100 g), por (100 g), śmietanka 12% (100 

ml), olej (3 g); przyprawy: czosnek, oregano lub rozmaryn, sól, pieprz  

Sposób przygotowania:
1. Warzywa umyj, obierz, pokrój na cienkie plasterki 

2. Naczynie do zapiekania posmaruj olejem, warzywa układaj warstwami, każdą doprawiając 

przyprawami. Na samym spodzie ułóż ziemniaki, potem kolejno pozostałe warzywa i przykryj 

ziemniakami 

3. Na koniec całość zalej śmietanką i włóż do pieca nagrzanego do 200 st. Piecz ok godziny 

4. Po wyjęciu z pieca możesz dodać ser feta, podawać posypane świeżymi ziołami 

Ryż z sosem meksykańskim i marchewką

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: ryż(60g), sos meksykański(150g), marchewka(100g), 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

4. Ryż z sosem możesz podawać posypane startym serem i świeżymi ziołami 

Kasza bulgur w sosie porowym z groszkiem

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: kasza bulgur (60 g), por (1 szt.), groszek z puszki (50 g), olej (5 g), śmietanka 12% (30 g); 
przyprawy: sól, pieprz, oregano, słodka papryka, czosnek 

Sposób przygotowania:
1. kaszę bulgur wsyp do garnka, ugotuj w lekko posolonej wodzie, gotuj 15-20min. W lekko 

posolonej wodzie

2. Pora umyj i pokrój w półplasterki, groszek odsącz z wody

3. Na patelni rozgrzej olej, dodaj pora, podlej wodą i podduś na małym ogniu ok 5 min.

4. Dodaj odsączony groszek, zalej śmietanką i przypraw do smaku, zagotuj.

5. Przygotowany sos podawaj z ugotowaną kaszą bulgur
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Naleśniki z jabłkiem, cynamonem i śmietanką

Czas przygotowania: 45 minut 
Liczba porcji: 1 (2 naleśniki)

Składniki: mąka pszenna (50 g), jajko (20 g), mleko (80 g), olej (5 g), jabłko (100 g), 

śmietanka 12% (20 g); przyprawy: cukier, cynamon

Sposób przygotowania:
1. Mąkę, jajko, mleko i olej zmiksuj w mikserze na gładką masę. Gdyby masa była za gęsta dolej 

wody i wymieszaj

2. Naleśniki usmaż na dobrze rozgrzanej, wysmarowanej olejem patelni z obydwu stron na złoty 

kolor 

3. Jabłko, umyj, obierz ze skórki, zetrzyj lub pokrój w cienkie plasterki i podduś na rozgrzanej 

patelni do miękkości

4. Do jabłka możesz dodać odrobinę cukru i cynamon

5. Na usmażone naleśniki układaj jabłka i składaj w trójkąty, polej śmietanką

Zupa ogórkowa z ziemniakami  

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: włoszczyzna (75 g) woda (300 ml), przecier ogórkowy (70g), ziemniak (80 g), 

śmietana 12% (15 g); przyprawy: pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, szczypiorek i koperek

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

drobno; marchewkę, pietruszkę, selera i ogórki możesz zetrzeć na grubej tarce  
2. Rozdrobnione warzywa (bez ogórków) podsmaż na oleju, zalej wodą, dodaj przyprawy
3. Gotuj 15-20 min do miękkości warzyw. Dodaj starte ogórki i gotuj jeszcze 5-10 min.
4. Zupę podaj ze śmietanką, posypaną szczypiorkiem i koperkiem 
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