
Paczki. Przepisy na potrawy 

VIII paczka: szczaw w słoiku 260 g 1 szt., koncentrat pomidorowy 70 g 1szt., mąka 1kg, kukurydza w 
puszce 1 szt., kasza jaglana 400 g, pomidory krojone w puszcze 400g 1 szt., śmietanka UHT 12% 500 ml,
ziemniaki 1 kg, włoszczyzna 1 szt., kapusta biała 1 szt.,buraki (1kg), cebula 2 szt, olej 500 ml, cynamon, 
proszek do pieczenia

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 

Kotlety z kaszy jaglanej i buraków, surówka z kapusty białej, ziemniaki 

Czas przygotowania: 50 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: kasza jaglana (90 g), burak (60g), cebula (20 g); jako (20g), olej (10g), ziemniaki (150g), 

kapusta biała (100g), marchew (20g); przyprawy: sól, pieprz, słodka papryka, świeże lub suszone 

oregano, koperek, cukier, sok z cytryny

Sposób przygotowania: 
1. Buraki umyj, ugotuj, obierz i zetrzyj na tarce.

2. Kaszę jaglaną przepłucz wrzątkiem, zalej podwójna ilością wody, lekko osól i gotuj pod 

przykryciem na małym ogniu, aż kasza wchłonie wodę i będzie sypka.

3. Cebulę drobno pokrój i podsmaż na oleju.

4. Połącz starte buraki, ugotowaną kaszę, podsmażoną cebulę i jajko. Dopraw solą, pierzem, 

słodką papryką, oregano.

5. Masę dokładnie wymieszaj, z gęstej masy formuj kotleciki i usmaż na dobrze rozgrzanym oleju 

lub upiecz w piekarniku w temperaturze 180ºC przez ok 15 min

6. Ziemniaki umyj, obierz i ugotuj w lekko posolonej wodzie.

7. Kapustę umyj i drobno posiekaj, marchew umyj, obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach, 

koperek umyj i drobno posiekaj. Surówkę wymieszaj, skrop sokiem z cytryny dodaj szczyptę 

cukru i soli, wymieszaj

8. Kotlety podawaj z ziemniakami i surówką.
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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 

Barszcz ukraiński z kukurydzą  

Czas przygotowania: 30 minut 
Liczba porcji: 1

Składniki: burak (100 g), włoszczyzna (60 g), ziemniak (70 g), kukurydza(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 kukurydzę 

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 

Placuszki z marchewką i cynamonem

Czas przygotowania: 20 minut 
Liczba porcji: 1 

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

pieczenia (2 g); przyprawy: cynamon

Sposób przygotowania:
1. Mąkę, jajko, śmietankę, cynamon i proszek do pieczenia zmiksuj mikserem na gładką masę. 

Gdyby masa była za gęsta dolej wody lub mleka i wymieszaj

2. Marchewkę umyj, obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach,wymieszaj z ciastem na placuszki

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

kolor.
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