


Co roku w Polsce marnowanych jest ok. 5 milionów ton żywności. Możemy 
rozglądać się dookoła i szukać winnych, jednak prawda jest taka, że każdy 
z nas dokłada do tej zatrważającej liczby swoją cegiełkę. Ile razy okazało 

się, że coś w kuchennej szafce czy lodówce nie nadaje się już do spożycia? 
Czy w trakcie gotowania wykorzystujecie produkty w pełni, komponujecie 

posiłki tak, by niczego nie zmarnować? Aż 60% wyrzucanego jedzenia 
pochodzi właśnie z naszych domów. Na szczęście mamy dobrą wiadomość 

– możemy to wspólnie zmienić!  

Biedronka już od 2016 r. przekazuje nadwyżki żywności do organizacji 
zajmujących się pomocą potrzebującym, a w 2020 r. rozpoczęła kampanię 
edukacyjno-informacyjną „Razem przeciw marnowaniu”, której celem jest 
zwiększenie wiedzy konsumentów i konsumentek na temat marnowania 

żywności. To wydanie e-booka jest kolejnym krokiem do tego, by pomóc 
zminimalizować wyrzucanie jedzenia i lepiej gospodarować kupowanymi 

produktami. Przekazujemy Wam ponad 20 pysznych przepisów, w których 
wykorzystujemy produkty w pełni lub dajemy Wam wskazówki na ich 

dalsze użycie.   

Zachęcamy więc do wspólnego gotowania bez żadnych strat i odkrywania 
nowej drogi – bardziej ekologicznej, przyjaznej dla naszej planety, a także 

domowego budżetu. 
Smacznego! 

RAZEM PRZECIW 
MARNOWANIU



8 Bigos z wegańskimi kiełbaskami i suszoną śliwką
9 Pappardelle z pieczarkami i boczkiem
11 Pizzerinki z końcówkami wędlin i serów
13 Placuszki na bazie skyru i dojrzałego banana 
14 Curry po polsku
16 Rozgrzewająca zupa z imbirem i łososiem
17 Omlet z ciecierzycy z suszonymi pomidorami i ziołami
18 Zupa z kukurydzy i ogórków kiszonych 
19 Czekoladowy krem z fasoli
21 Krupnik z wielu kasz
22 Zupa chlebowa
23 Sałatka z burakiem, kurkami i pieczonymi grzankami
25 Nachosy z ciecierzycy z dipem z pieczonej papryki
27 Pieczony pstrąg z masełkiem paryskim i surówką
28 Pieczona gruszka z kaszą gryczaną
29 Kopytka z buraków z sosem ziołowym
34 Przepisy od naszych partnerów  

SPIS PRZEPISÓW



przepis wegański

przepis, który możesz 
przygotować z dzieckiem 

przepis bezglutenowy

przepis bez laktozy

przepis oparty na założeniach 
dietetycznych, uwzględniający 

m.in. produkty charakterystyczne 
dla kuchni polskiej

PRZYDATNE OZNACZENIA
Przepisy zawarte w tym e-booku są różnorodne, dzięki czemu każdy 

znajdzie coś dla siebie. Co więcej receptury wpisują się w idee zero waste, 
a część z nich jest idealna do przygotowania wspólnie z dziećmi.  

W nawigacji pomogą poniższe ikony:



Przepisy w naszym e-booku podzieliliśmy na pięć minirozdziałów, 
zgodnie z kategorią składników, które wykorzystujemy w pełni. 

W ten sposób szybko i łatwo znajdziecie potrzebne przepisy
 i dostrzeżecie, jak wiele okruszków, gramów czy łyżek danych 

produktów można uratować od wyrzucenia! 

KATEGORIE ZERO WASTE



INA RYBARCZYK

Trenerka kulinarna, malarka i pasjonatka jogi. 
Na co dzień prowadzi blog kulinarny 
www.truetastehunters.com. Autorka dwóch 
książek z przepisami o kuchni wegańskiej:
„Łowcy smaków” i „Łowcy smaków. 
Cztery pory roku”.

OLA JUSZKIEWICZ

Propagatorka idei zero waste. Zwyciężczyni 
9. edycji programu MasterChef. 
Z wykształcenia jest biolożką, ale jej największą 
pasją jest gotowanie. Ceni naturalne, 
nieprzetworzone produkty, wspiera lokalne 
inicjatywy, interesuje się zielarstwem. 
W swojej kulinarnej twórczości stawia na 
rodzinną tradycję, w której domowe sposoby 
przechodzą z pokolenia na pokolenie. 

AUTORKI PRZEPISÓW

E-book powstał przy współpracy z:
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Bigos jest doskonałym daniem 
 na sytuacje awaryjne – warto mieć  

w zamrażarce przygotowanych 
 kilka porcji! 

INA RYBARCZYK OBIAD

BIGOS Z WEGAŃSKIMI KIEŁBASKAMI  
I SUSZONĄ ŚLIWKĄ

SKŁADNIKI:

• 25 g suszonych grzybów  
Nasza Spiżarnia

• 2 łyżki oleju rzepakowego 
Wybornego

• 3 liście laurowe
• 4 ziarenka ziela angielskiego
• 1 duża cebula
• 2 ząbki czosnku
• 900 g kiszonej kapusty, bardzo 

dokładnie przepłukanej
• 3 goździki
• 1 łyżeczka lubczyku
• 1 łyżeczka kminku
• 1½ łyżeczki cząbru
• 2 łyżeczki wędzonej słodkiej papryki
• 1 łyżeczka tymianku
• 1 łyżeczka majeranku
• sól, pieprz
• 10 suszonych śliwek
• 200 g przecieru pomidorowego 

Sotille Gusto
• 1 opakowanie kiełbasek wegańskich 

Go Vege

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Kilka godzin przed gotowaniem bigosu zalej grzyby 
gorącą wodą. Miseczkę przykryj.

2. Odsącz grzyby z wody (nie wylewaj jej) i pokrój je na małe 
kawałki.

3. W dużym garnku, o grubym dnie, rozgrzej 1 łyżkę oleju 
wraz z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Wrzuć 
pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj 
posiekany drobno czosnek. Podsmażaj przez chwilę. 
Dodaj kiszoną kapustę i przyprawy, a następnie pokrojone 
w kawałki śliwki, grzyby i wodę, w której się moczyły, 
przecier pomidorowy oraz 2-3 szklanki wody. Dokładnie 
wymieszaj i gotuj na małym ogniu przynajmniej przez 
godzinę.

4. Tuż przed końcem gotowania wrzuć na rozgrzaną patelnię 
z łyżką oleju pokrojone na kawałki kiełbaski.

5. Przed podaniem udekoruj świeżym majerankiem 
lub rozmarynem.

ENERGIA
1 porcja
370 kcal

TŁUSZCZ
19 g

(w tym kwasy 
nasycone 4,1 g)

WĘGLOWODANY
47 g

(w tym cukry 7,8 g) 

BIAŁKO
9,4 g

BŁONNIK
18 g

SÓL
1,3 g

łatwy4 porcje70 min
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ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ OBIAD

PAPPARDELLE Z PIECZARKAMI  
I BOCZKIEM

SKŁADNIKI:

• 2 cebule szalotki
• 100 g boczku
• 2 łyżki oliwy  

z oliwek Gallo
• 100 g pieczarek
• 1 łyżeczka soli
• 200 g makaronu 

pappardelle GustoBello  
(może być dowolny 
makaron, który masz 
w domowej szafce)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Pokrój cebulkę w cienkie piórka, boczek w kostkę, 
pieczarki opłucz i pokrój w cienkie plastry. 

2. Na patelni rozgrzej oliwę, wyłóż boczek i szalotkę, 
smaż je na małym ogniu (jeżeli boczek jest bardzo 
tłusty, możesz pominąć oliwę). Dodaj pieczarki 
i odrobinę soli. Podsmażaj wszystko, aż cebulka 
zmięknie, a pieczarki zarumienią się. Ugotuj 
makaron według instrukcji na opakowaniu. 

3. Ugotowany makaron przełóż do boczku z cebulką 
i pieczarkami, duś wszystko na małym ogniu przez 
ok. 2-3 minuty. Na koniec posyp danie pietruszką 
oraz świeżo mielonym pieprzem. 

• 4 gałązki natki 
pietruszki

• 1 łyżeczka pieprzu

ENERGIA
1 porcja
323 kcal

TŁUSZCZ
12 g

(w tym kwasy 
nasycone 1,2 g)

WĘGLOWODANY
45 g

(w tym cukry 0,1 g) 

BIAŁKO
11 g

BŁONNIK
3,7 g

SÓL
1,9 g

łatwy4 porcje30 min

9
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Pizzerinki możesz też przygotować 
z wykorzystaniem pozostałego 

tofu lub posmarować resztkami  
pesto przed nałożeniem  

innych składników. 

ENERGIA
1 porcja
620kcal

TŁUSZCZ
27 g

(w tym kwasy 
nasycone 13 g)

WĘGLOWODANY
58 g

(w tym cukry 4,2 g) 

BIAŁKO
38 g

BŁONNIK
5,5 g

SÓL
1,7 g

średni5 porcji120 min

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ KOLACJA

PIZZERINKI Z KOŃCÓWKAMI  
WĘDLIN I SERÓW

SKŁADNIKI:

CIASTO:
• 220 ml ciepłej wody
• 1 łyżeczka cukru
• 30 g drożdży
• szczypta soli
• 300 g mąki pszennej 650 Złote Pola
• 50 g mąki żytniej chlebowej (jeżeli 

takiej nie posiadasz, to zastąp tę 
porcję mąką pszenną) 

• 3 łyżki oliwy z oliwek Gallo

DODATKI:
• 200 g warzyw (np. pomidora, papryki)
• 200 g pieczarek
• 1 cebula
• ok. 200 g sera żółtego (tego, który 

masz w lodówce)
• 1 mozzarella Sottile Gusto
• 100 g sera pleśniowego Delikate Blue
• ok. 200 g wędlin (tych, które masz 

w lodówce)
• 1 łyżeczka suszonego oregano 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. W dużej misce wymieszaj ciepłą wodę z cukrem, 
drożdżami i szczyptą soli. Dodaj mąkę pszenną oraz żytnią 
i wyrób ciasto. Jeżeli ciasto mocno się lepi, to podczas 
wyrabiania podsyp mąką. Przełóż ciasto do wysmarowanej 
oliwą miski, przykryj ściereczką bawełnianą i odstaw 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (na ok. 90 minut).

2. W czasie, kiedy ciasto rośnie, przygotuj dodatki. Warzywa 
pokrój w kostkę, pieczarki w plasterki, cebulę w cienkie 
piórka, ser żółty pokrój w paseczki, poszarp mozzarellę 
i ser z niebieską pleśnią. 

3. Kiedy ciasto wyrośnie, podziel je na ok. 20 małych kulek. 
Piekarnik rozgrzej do 220ºC. Blaszkę wyłóż papierem  
do pieczenia. Każdą kulkę rozwałkuj na placuszki 
o średnicy ok. 10 cm. 

4. Placuszki wyłóż na blaszkę (na jednej powinno się zmieścić 
5-6 placuszków), dodaj na nie warzywa, pieczarki, cebulę 
i wędlinę. Piecz przez 15 minut. Po tym czasie wyjmij 
blaszkę z piekarnika (zamknij go, by nie tracić temperatury) 
i wyłóż na podpieczone pizzerinki sery. Zapiekaj jeszcze 
przez 5 minut. Na końcu posyp suszonym oregano. 

11
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ENERGIA
1 porcja
342 kcal

TŁUSZCZ
15 g

(w tym kwasy 
nasycone 2,9 g)

WĘGLOWODANY
41 g

(w tym cukry 27 g) 

BIAŁKO
13 g

BŁONNIK
4,6 g

SÓL
0,5 g

łatwy3 porcje60 min

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ ŚNIADANIE

PLACUSZKI NA BAZIE SKYRU  
I DOJRZAŁEGO BANANA 

SKŁADNIKI:

• 150 g jogurtu typu islandzkiego  
skyr Fruvita

• 3 czubate łyżki płatków owsianych
• 2 średnie, miękkie banany
• 2 jajka
• szczypta soli
• 2 jabłka
• 3 łyżki oliwy z oliwek Gallo 
• 1/3 łyżeczki cynamonu
• kilka listków świeżych ziół  

(np. rozmarynu)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM
1. W miseczce umieśćcie skyr, płatki owsiane, banany, 

jajka oraz szczyptę soli. Rozgniećcie widelcem banany, 
a następnie dokładnie wszystko wymieszajcie. Miseczkę 
przykryjcie i odstawcie na ok. 40 minut.

PRZYGOTUJ SAMODZIELNIE
2. W tym czasie upraż jabłka: owoce pokrój w ćwiartki, 

wydrąż gniazda nasienne i posiekaj na plasterki. Na 
patelni rozgrzej łyżkę oliwy, wyłóż pokrojone jabłka, 
dodaj cynamon i praż do czasu, aż jabłka zmiękną, ale 
nie rozpadną się. 

3. Na dużej patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek. 
Za pomocą łyżki wykładaj na rozgrzaną oliwę wcześniej 
przygotowaną masę ze skyrem. Każdy placuszek powinien 
mieć ok. 8 cm średnicy. Smaż z każdej strony przez 
ok. 2 minuty. 

4. Gotowe placuszki, podawaj z prażonymi jabłkami 
i świeżymi ziołami, np. rozmarynem.

Przygotujcie wspólnie placuszki i jedną 
z porcji zapakujcie do szkolnej śniadaniówki 
– dumny ze swojego dzieła mały kucharz 
z pewnością zje je ze smakiem!
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INA RYBARCZYK OBIAD

CURRY 
PO POLSKU

SKŁADNIKI:

• 1 cebula
• 1 łyżka oleju rzepakowego 

Wybornego
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka zielonej pasty 

curry
• 1 łyżeczka kurkumy
• 100 g pieczarek
• 2 marchewki
• 1 cukinia
• 1 kalarepa
• 4 ziemniaki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Pokrój cebulę w kostkę i podsmaż na oleju. Kiedy 
się zeszkli, dodaj posiekane ząbki czosnku, pastę 
curry i kurkumę. Całość smaż przez ok. 2 minuty.

2. Dodaj obrane i pokrojone pieczarki, marchewki, 
cukinię, kalarepę, ziemniaki oraz tofu. Całość 
smaż przez minutę, a następnie zalej mleczkiem 
kokosowym i szklanką wody (warzywa powinny 
być przykryte płynem).

3. Wszystko duś przez ok. 20 minut. Na 5 minut 
przed końcem gotowania dodaj fasolę z puszki. 
Dopraw do smaku solą i pieprzem. Podawaj 
z ryżem i natką pietruszki.

• 270 g tofu naturalnego 
Go Vege

• 250 ml mleczka 
kokosowego Asia Flavours

• 200 g białej fasoli 
konserwowej  
Nasza Spiżarnia

• sól, pieprz 

DO PODANIA:
• 200 g ryżu
• natka pietruszki

ENERGIA
1 porcja
755 kcal

TŁUSZCZ
26 g

(w tym kwasy 
nasycone 7,5 g)

WĘGLOWODANY
105 g

(w tym cukry 8,5 g) 

BIAŁKO
29 g

BŁONNIK
12 g

SÓL
0,9 g

łatwy3 porcje40 min

14
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Pozostały korzeń imbiru 
wykorzystaj jako dodatek do 

herbaty lub wody – doskonale 
sprawdzi się podczas 
jesiennych chłodów! 

ROZGRZEWAJĄCA ZUPA  
Z IMBIREM I ŁOSOSIEM

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ OBIAD

SKŁADNIKI:

• 2 cebule szalotki
• 2 łyżki oliwy z oliwek Gallo
• 1 żółta papryka
• 2 ząbki czosnku
• 200 g pieczarek
• 30 g korzenia imbiru
• 1 mała cukinia 
• 100 g kremu z orzeszków ziemnych 

Go Vege
• 0,5 l wody
• 1 puszka mleczka kokosowego 

Asia Flavours
• 2 limonki
• szczypta ostrej papryki
• sól, pieprz
• 200 g świeżego łososia Marinero
• 1 pęczek szczypiorku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Posiekaj szalotkę w cieniutkie piórka i zeszklij na 2 łyżkach 
oliwy. Dodaj pokrojoną w paseczki paprykę, czosnek 
i pieczarki pokrojone w plasterki oraz obrany, posiekany 
imbir.

2. Duś na średnim ogniu do czasu, aż warzywa zmiękną. 
Jeżeli warzywa zaczną się przypalać, to podlej je odrobiną 
wody. Na koniec wrzuć pokrojoną w 5-centymetrowe 
paski cukinię, smaż jeszcze przez 3-4 minuty. 

3. W rondelku umieść krem z orzeszków oraz 500 ml 
wody, dokładnie wymieszaj i zagotuj. Zmniejsz ogień 
pod garnkiem, dodaj warzywa i mleczko kokosowe, sok 
wyciśnięty z 1 limonki, dopraw ostrą papryką, solą oraz 
pieprzem.

4. Usuń skórę z łososia. Rybę pokrój w ok. 2,5-centymetrową 
kostkę, oprósz solą i wrzuć do gotującej się zupy. Gotuj 
jeszcze przez ok. 5 minut. 

5. Zupę podawaj z drobno posiekanym młodym 
szczypiorkiem oraz plasterkiem limonki. 

ENERGIA
1 porcja
517 kcal

TŁUSZCZ
42 g

(w tym kwasy 
nasycone 20  g)

WĘGLOWODANY
22 g

(w tym cukry 4,8 g) 

BIAŁKO
21 g

BŁONNIK
5,1 g

SÓL
0,1 g

łatwy4 porcje60 min
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ENERGIA
1 porcja
640 kcal

TŁUSZCZ
21 g

(w tym kwasy 
nasycone 2,1 g)

WĘGLOWODANY
91 g

(w tym cukry 1,8 g) 

BIAŁKO
25 g

BŁONNIK
17 g

SÓL
1,1 g

łatwy2 porcje20 min

INA RYBARCZYK ŚNIADANIE

OMLET Z CIECIERZYCY Z SUSZONYMI 
POMIDORAMI I ZIOŁAMI

SKŁADNIKI:

• ½ pęczka natki 
pietruszki

• ½ pęczka koperku
• 7 suszonych pomidorów 
• 100 g mąki z ciecierzycy
• 1 płaska łyżka skrobi 

ziemniaczanej
• ¼ łyżeczki soli  
• ¼ łyżeczki proszku  

do pieczenia
• ¼  łyżeczki kurkumy
• 250 ml wody

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Umyj i posiekaj pietruszkę i koperek. Pokrój 
na podłużne paski suszone pomidory. 
Następnie przełóż do miski wraz z pozostałymi 
składnikami, ½ łyżki oleju i wymieszaj. Odłóż 
na ok. na 10 minut.

2. Po tym czasie na patelni rozgrzej łyżkę oleju. 
Usmaż na nim 2 omlety. 

3. Podawaj z sałatką z tofu, warzywami oraz 
razowym chlebem.

• 1½ łyżki oleju 
rzepakowego Wybornego

DO PODANIA: 
• mix sałat
• 8 pomidorków 

koktajlowych
• 1 ogórek
• 4 kromki chleba 

żytniego razowego
• 70 g tofu naturalnego
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ENERGIA
1 porcja
384 kcal

TŁUSZCZ
 24 g

(w tym kwasy 
nasycone 7,6 g)

WĘGLOWODANY
16 g

(w tym cukry 2,3 g) 

BIAŁKO
28 g

BŁONNIK
4 g

SÓL
0,6 g

łatwy4 porcje60 min

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ OBIAD

ZUPA Z KUKURYDZY  
I OGÓRKÓW KISZONYCH 

SKŁADNIKI:

• 1 cebula
• 2 łyżki oliwy z oliwek 

Gallo
• 180 g kiełbasy chorizo
• 300 g mięsa z indyka 

(piersi lub udźca) 
• 1 łyżeczka suszonego 

tymianku
• 6 ogórków kiszonych
• 1 szklanka soku 

z ogórków kiszonych

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Pokrój cebulę w kostkę i zeszklij ją na oliwie. Dodaj 
pokrojone w kostkę: kiełbasę chorizo, mięso 
z indyka (wcześniej lekko posolone) oraz tymianek. 
Smaż całość na średnim ogniu przez ok. 6-7 minut. 

2. W międzyczasie zetrzyj na tarce na dużych 
oczkach ogórki kiszone. Podsmażone składniki 
przełóż do rondelka, zalej sokiem z ogórków 
i ok. 2 szklankami wody. Zacznij gotować, dodaj 
starte ogórki i odsączoną z zalewy kukurydzę. 
Dodaj sól i pieprz do smaku. Gotuj na średnim 
ogniu przez 15 minut. 

3. Na koniec dodaj posiekaną natkę pietruszki.

• 2 szklanki wody
• ½ puszki kukurydzy
• sól, pieprz
• 4 gałązki natki 

pietruszki
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ENERGIA
1 porcja
114 kcal

TŁUSZCZ
3,4 g

(w tym kwasy 
nasycone 0,9 g)

WĘGLOWODANY
18 g

(w tym cukry 9,5 g) 

BIAŁKO
3,8 g

BŁONNIK
2,5 g

SÓL
0 g

łatwy6 porcji10 min

INA RYBARCZYK DESER

CZEKOLADOWY KREM 
Z FASOLI

SKŁADNIKI:

• 240 g czerwonej 
fasoli konserwowej 
Nasza Spiżarnia

• 1 łyżka kremu 
z orzeszków ziemnych 
Go Vege

• 1½ łyżki kakao
• 60 g syropu 

klonowego Go Bio
• 6 śliwek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Wszystkie składniki, prócz śliwek, zblenduj 
na gładką masę. Spróbuj i w razie potrzeby 
dodaj jeszcze odrobinę syropu klonowego.

2. Gotowy krem czekoladowy przełóż do 
szklanek lub pucharków. Na wierzchu ułóż 
przekrojone śliwki.
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Dzięki temu przepisowi 
wykorzystasz resztki kasz, które 
czekają w szafce na swoją kolej! 

ENERGIA
1 porcja
455 kcal

TŁUSZCZ
12 g

(w tym kwasy 
nasycone 2,2 g)

WĘGLOWODANY
41 g

(w tym cukry 6,9 g) 

BIAŁKO
47 g

BŁONNIK
8,7 g

SÓL
0,4 g

łatwy5 porcji120 min

KRUPNIK 
Z WIELU KASZ

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ OBIAD

SKŁADNIKI:

• 2 ćwiartki tylnie z kurczaka  
(ok. 900 g)

• 2 małe cebule
• 1 mały por
• 1 plaster cytryny
• 5 ziarenek ziela angielskiego
• 3 liście laurowe
• 2,5-3 l wody
• 4 marchewki
• 2 korzenie pietruszki
• ½ główki małego selera
• 3 ziemniaki
• 3 łyżki oliwy z oliwek Gallo
• 1 łyżka majeranku
• ok. 130-140 g różnego rodzaju 

kasz (proporcje możesz zmieniać 
w zależności od tego, jakie kasze 
masz w domu), np. 
20 g kaszy kuskus 
20 g kaszy gryczanej białej niepalonej 
50 g kaszy jęczmiennej 
20 g kaszy gryczanej palonej 
20 g kaszy pęczak

• sól, pieprz
• 5 gałązek natki pietruszki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. W sporym garnku umieść ćwiartki z kurczaka, 1 opaloną 
palnikiem lub spieczoną w piekarniku cebulę, zieloną 
część pora, plaster cytryny, ziele angielskie i liście laurowe. 
Zalej składniki ok. 2,5-3 l zimnej wody i zagotuj. Zdejmij 
„szumowiny” i zmniejsz moc pod garnkiem. Gotuj przez 
90 minut. 

2. W czasie, kiedy gotuje się bulion, przygotuj warzywa. 
Marchew, korzenie pietruszki, selera oraz ziemniaki obierz 
i pokrój w kostkę. Do czasu, aż ziemniaki nie wylądują 
w zupie, trzymaj je w zimnej wodzie, by nie sczerniały. 
Cebulkę oraz por posiekaj na drobne kawałki. Na patelni 
rozgrzej oliwę, wyłóż cebulkę z porem, dodaj majeranek. 
Duś razem przez parę minut. Kiedy cebulka i por zeszklą 
się i zmiękną, zdejmij patelnię z kuchenki. 

3. Gotowy bulion przecedź, mięso odłóż. Do odcedzonego 
bulionu dodaj pokrojone warzywa i gotuj przez  
ok. 25-30 minut, po ok. 10 minutach dodaj kasze oraz 
zeszkloną wcześniej cebulkę z porem. Krupnik dopraw na 
końcu solą, pieprzem oraz posiekaną natką pietruszki. 

4. Zupę podawaj z kawałkami ugotowanego mięsa.
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ZUPA 
CHLEBOWA

INA RYBARCZYK KOLACJA

SKŁADNIKI:

• 1 łyżka oliwy z oliwek 
Gallo

• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 250 g czerstwego 

chleba, najlepiej 
razowego

• 1 l bulionu warzywnego
• sól, pieprz
• natka pietruszki 

(do dekoracji)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Na rozgrzaną oliwę wrzuć posiekaną w kostkę 
cebulę. Gdy ta się zeszkli, dodaj posiekany 
drobno czosnek i pokrojony w mniejsze 
kawałki chleb. Całość smaż przez chwilę.

2. Zalej bulionem i gotuj pod przykryciem przez 
ok. 20 min. Całość zmiksuj na gładką masę 
i dopraw do smaku.

3. Podawaj z grzankami i posiekaną natką 
pietruszki.

ENERGIA
1 porcja
390 kcal

TŁUSZCZ
8 g

(w tym kwasy 
nasycone 1,3 g)

WĘGLOWODANY
75 g

(w tym cukry 7,5 g) 

BIAŁKO
10 g

BŁONNIK
12 g

SÓL
1 g

łatwy2 porcje30 min
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ENERGIA
1 porcja
440 kcal

TŁUSZCZ
32 g

(w tym kwasy 
nasycone 4,1 g)

WĘGLOWODANY
28 g

(w tym cukry 9 g) 

BIAŁKO
11 g

BŁONNIK
6,8 g

SÓL
0,7 g

średni4 porcje40 min

SAŁATKA Z BURAKIEM, KURKAMI  
I PIECZONYMI GRZANKAMI

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ KOLACJA

SKŁADNIKI:

• 1 czerstwa grahamka 
lub inna bułka nie 
pierwszej świeżości

• 3 łyżki oliwy z oliwek 
Gallo

• 1 łyżeczka suszonego 
oregano

• szczypta soli
• 250 g kurek
• 4 buraki czerwone 

(ugotowane)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Pokrój bułkę w bardzo cienkie plasterki, skrop łyżką 
oliwy, posyp oregano i oprósz solą. Wstaw do 
nagrzanego do 170°C piekarnika na ok. 10 minut.

2. Oczyść kurki, opłucz i osusz. Na patelni rozgrzej 
2 łyżki oliwy i wyłóż na nią kurki. Smaż przez parę 
minut tak, by kurki delikatnie zmiękły.

3. Pokrój buraka w plasterki. Przełóż do dużej miski, 
dodaj mix sałat, kurki, pokrojoną w kostkę fetę. 
Wymieszaj delikatnie.

4. W oddzielnej miseczce zmieszaj majonez 
z sokiem po burakach. Sałatkę wyłóż do miseczek, 
udekoruj różowym majonezem oraz grzankami.

• 1 opakowanie miksu 
sałat z rukolą  
Vital Fresh

• 150 g sera feta Elios 
• 4 łyżki majonezu
• 4 łyżki soku 

z ugotowanych 
buraków
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Do nachosów pasować będą także 
sosy, np. z jogurtu czy serka 

kanapkowego. Wykorzystasz resztki 
produktów i zyskasz różnorodność!

ENERGIA
1 porcja
450 kcal

TŁUSZCZ
17 g

(w tym kwasy 
nasycone 2,5 g)

WĘGLOWODANY
63 g

(w tym cukry 6,7 g) 

BIAŁKO
15 g

BŁONNIK
13 g

SÓL
1,5 g

średni2 porcje90 min

NACHOSY Z CIECIERZYCY  
Z DIPEM Z PIECZONEJ PAPRYKI

INA RYBARCZYK KOLACJA

SKŁADNIKI:

• 180 g ugotowanej ciecierzycy 
Gourmês

• 3 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej 
Złote Pola

• 1 łyżka skrobi ziemniaczanej
• 75 ml napoju roślinnego Go Vege
• 15 ml oliwy z oliwek Gallo
• 1/3 łyżeczki soli
• 1 łyżeczki suszonej bazylii
• ¼ łyżeczki suszonego czosnku

DIP Z PIECZONEJ PAPRYKI:
• 2 czerwone papryki
• 3 ząbki czosnku
• 1 łyżka oliwy z oliwek Gallo
• sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Wszystkie składniki na nachosy zblenduj na gładką masę. 
Wyłóż ją na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia  
(na placek o grubości 2 mm).

2. Blaszkę włóż do piekarnika nagrzanego do 180ºC.  
Po upływie ok. 15 minut wyciągnij blaszkę i pokrój placek 
na kawałki w kształcie nachosów. Następnie piecz jeszcze 
przez 15-25 minut (w zależności od grubości nachosów 
i chrupkości, jaką chcesz uzyskać).

3. Na wysmarowaną olejem blaszkę wyłóż przekrojone 
i pozbawione gniazd nasiennych papryki. Skrop je oliwą. 
Piecz w 200ºC przez 45-60 min (co jakiś czas przemieszaj 
warzywa).

4. Upieczone papryki wyjmij z piekarnika. Powinny być lekko 
zwęglone i miękkie. Jeszcze gorące włóż do woreczka 
strunowego na ok. 10 min, co ułatwi ich obieranie. Wyjmij 
je z woreczka i obierz skóry. Dodaj czosnek, sól i pieprz, 
i zblenduj na gładki dip. 
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ENERGIA
1 porcja
873 kcal

TŁUSZCZ
77 g

(w tym kwasy 
nasycone 41 g)

WĘGLOWODANY
21 g

(w tym cukry 4,6 g) 

BIAŁKO
23 g

BŁONNIK
6,5 g

SÓL
1,4 g

średni2 porcje80 min

PIECZONY PSTRĄG  
Z MASEŁKIEM PARYSKIM I SURÓWKĄ

ALEKSANDRA JUSZKIEWICZ OBIAD

SKŁADNIKI:

MASEŁKO PARYSKIE:
• miseczka pozostałości (łodyżki i liście) 

po zielonych ziołach: pietruszce, 
koprze, bazylii, rozmarynie, tymianku

• 2 cebule szalotki
• 3 ząbki czosnku
• 2 łyżki oliwy z oliwek Gallo
• 70 ml wina białego wytrawnego
• 1 kostka masła Mleczna Dolina
• sól, pieprz

POZOSTAŁE SKŁADNIKI:
• 2 świeże pstrągi
• 1 łyżka oliwy z oliwek Gallo
• szczypta soli
• 4 gałązki natki pietruszki
• 2 ząbki czosnku
• 2 plasterki cytryny
• 2 małe główki selera 
• 1 korzeń pietruszki
• 2 łyżki kwaśnej śmietany
• 1 łyżka musztardy francuskiej Madero
• 1 łyżeczka miodu Złota Pasieka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Masełko paryskie najlepiej przygotować dzień przed 
planowanym wykorzystaniem. Wszystkie zioła posiekaj 
bardzo drobno. Szalotkę i czosnek posiekaj na drobne 
kawałki, a następnie zeszklij na 2 łyżkach oliwy. Podlej 
białym winem i zostaw na średnim ogniu, aż płyn się 
zredukuje do maksymalnie 30%. 

2. Masło (miękkie, musi być w temperaturze pokojowej) 
ubij mikserem na gładką masę. Dodaj posiekane zioła 
i wystudzoną cebulkę z czosnkiem na winie oraz sól 
i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszaj.

3. Masa może być lekko płynna, dlatego warto umieścić ją 
na ok. 30-40 minut w lodówce. Masło musi delikatnie 
stężeć, ale nie stwardnieć. Schłodzoną masę wyłóż na 
przezroczystą folię plastikową i zawiń ciasno w roladę 
(cukierek) o średnicy 4-5 cm, końcówki możesz owinąć 
gumkami recepturkami. Masełko schowaj na noc do 
zamrażarki.

4. Umyj i osusz pstrągi. Natrzyj je oliwą z oliwek, oprósz 
solą. Do środka ryb włóż po dwie gałązki natki pietruszki, 
posiekane ząbki czosnku, po plasterku cytryny oraz plaster 
wcześniej przygotowanego masełka paryskiego. 

5. Pstrągi zawiń w papier do pieczenia – w formę cukierka. 
Wstaw na 25 minut do piekarnika nagrzanego do 180ºC. 

6. W tym czasie przygotuj surówkę z selera. Selery 
i pietruszkę obierz i zetrzyj na tarce na drobnych oczkach. 
Dodaj śmietanę, musztardę francuską, miód i dokładnie 
wymieszaj, dopraw solą i pieprzem do smaku. 
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ENERGIA
1 porcja
478 kcal

TŁUSZCZ
19 g

(w tym kwasy 
nasycone 1,9 g)

WĘGLOWODANY
71 g

(w tym cukry 23 g) 

BIAŁKO
11 g

BŁONNIK
12 g

SÓL
0,2 g

łatwy2 porcje30 min

PIECZONA GRUSZKA  
Z KASZĄ GRYCZANĄ

INA RYBARCZYK DESER

SKŁADNIKI:

• 100 g ugotowanej 
kaszy gryczanej 
niepalonej  
Plony Natury

• 2 łyżki syropu 
klonowego Go Bio

• 50 g orzechów 
włoskich 

• 3 suszone śliwki
• 3 suszone figi 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. Ugotowaną kaszę wymieszaj z syropem 
klonowym, posiekanymi bakaliami, skórką 
pomarańczową i cynamonem.

2. Gruszki przekrój na połówki, delikatnie 
wydrąż gniazda nasienne i wypełnij je kaszą. 
Piecz przez 20 minut w 175°C. Podawaj 
z jogurtem roślinnym i odrobiną syropu 
klonowego.

• skórka otarta 
z ½ pomarańczy

• 2 gruszki
• 1/3 łyżeczki mielonego 

cynamonu
• 1 jogurt roślinny 

Cocojogu Go Vege
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ENERGIA
1 porcja
565 kcal

TŁUSZCZ
17 g

(w tym kwasy 
nasycone 2,4 g)

WĘGLOWODANY
85 g

(w tym cukry 9,5 g) 

BIAŁKO
21 g

BŁONNIK
10 g

SÓL
0,8 g

łatwy3 porcje30 min

KOPYTKA Z BURAKÓW  
Z SOSEM ZIOŁOWYM

INA RYBARCZYK KOLACJA

SKŁADNIKI:

KOPYTKA:
• 500 g purée z upieczonych 

lub ugotowanych buraków
• 100 g skrobi ziemniaczanej
• 200 g mąki pszennej 

pełnoziarnistej
• 1/3 łyżeczki soli

SOS ZIOŁOWY:
• 150 g jogurtu Oatjogu 

Go Vege
• 150 g jogurtu skyr Fruvita

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1. W misce wymieszaj dokładnie wszystkie składniki 
na kopytka. Masę przekładaj porcjami na oprószoną 
mąką stolnicę. Ciasto powinno być delikatne, miękkie 
i klejące. Formuj podłużne rolki, podsypując je mąką. 
Nożem wytnij skośne kopytka.

2. W garnku zagotuj osoloną wodę, kiedy zawrze, 
zmniejsz ogień i wrzuć porcję kopytek. Delikatnie 
wymieszaj łyżką, by kopytka nie przykleiły się do dna. 
Gotuj przez 2 minuty od momentu wypłynięcia.

3. Wszystkie składniki na sos zblenduj na gładką masę. 
Podawaj na talerzu z kopytkami. Polej oliwą  
i udekoruj orzechami nerkowca.

• 1 ząbek czosnku
• 1 pęczek świeżej bazylii 
• 1 pęczek świeżej 

kolendry Vital Fresh
• garść natki pietruszki
• sól, pieprz do smaku
 
DO PODANIA: 
• 20 ml oliwy z oliwek 

Gallo
• 3 łyżki orzechów 

nerkowca 
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JAK NIE MARNOWAĆ ŻYWNOŚCI
WSKAZÓWKI OD

MROŻENIE 

Mrozić możemy nie tylko surowe potrawy, ale także gotowane lub 
blanszowane. Żywności w zamrażarce nie możemy przechowywać bez 
końca, ale dzięki bardzo niskiej temperaturze niektóre produkty będą 

zdatne do spożycia nawet po 12 miesiącach. Informacji o tym, ile czasu 
możemy przechowywać poszczególne produkty w naszej zamrażarce, 
najlepiej szukać w instrukcji od producenta urządzenia. Dobrą praktyką 

jest mrożenie poporcjowanych posiłków tak, aby rozmrażać i zjadać 
tylko taką ilość, jaka będzie nam w danej chwili potrzebna. Chociażby 

chleb możemy zamrozić podzielony na kromki. Aby nie doszło 
do posklejania się pieczywa, należy poprzekładać je papierem do 

pieczenia. 

Jest jednak grupa produktów, które nie nadają się do mrożenia:
 raz rozmrożony produkt, nie może być ponownie zamrożony
 bardzo wodniste owoce i warzywa, np. arbuzy, sałata, pomidory

 bita śmietana  jajka w skorupce oraz ugotowane jajka
 surówki  ugotowane makarony

PASTERYZOWANIE

Jest metodą konserwowania żywności przy użyciu 
odpowiednio wysokiej temperatury (60-80ºC) 
utrzymanej w odpowiednio długim czasie (kilka 

sekund-30 minut). W domach pasteryzację często 
łączy się z wekowaniem, czyli szczelnym zamykaniem 

żywności w słoikach (obecnie najczęściej typu  
twist-off, czyli z zakrętkami). Spora część żywności 

taka jak: mleko, wino, piwo, soki, przetwory owocowe 
i warzywne, które kupujemy, była już pasteryzowana 

przez producenta.
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SUSZENIE

Najlepiej do suszenia sprawdzają się specjalne suszarki 
elektryczne lub piekarniki. Można suszyć żywność 

naturalnie, pozostawiając ją w suchym i ciepłym miejscu na 
kilka dni. Odradzamy suszyć w pełnym słońcu, ponieważ 

spowoduje to przesuszenie produktu i utratę smaku. 

KISZENIE

Cieszy się obecnie dużą popularnością i jest znane oraz 
stosowane na całym świecie. Kisić można dosłownie wszystko: 

owoce, warzywa, grzyby, ryby. Kiszenie nie musi być nudne, 
ogranicza nas tutaj tylko nasza ciekawość i fantazja, bo 

z nieoczywistych połączeń warzywno-przyprawowych możemy 
stworzyć najróżniejsze kompozycje smakowe. Kiszenie to proces 

fermentacji mlekowej. Bakterie powstałe w czasie kiszenia są 
bezpiecznie dla ludzi, wzbogacają florę bakteryjną przewodu 

pokarmowego i posiadają predyspozycje do wytwarzania witamin 
z grupy B.  Do kiszenia nie potrzebujemy też specjalistycznych 

przyborów, produktów czy maszyn, jedynie czystego słoika  
(w duchu zero waste wykorzystanego po innych smakołykach). 

Opisane powyżej metody pozwolą nam przygotować 
zapasy na okres jesieni i zimy, gdy wybór owoców 

i warzyw jest mniejszy. Planując robienie przetworów, 
warto obserwować kalendarz sezonowy warzyw 

i owoców, tak aby przetwarzać je w okresie, gdy są 
najsmaczniejsze i najtańsze. 
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DOJRZEWANIE OWOCÓW  

Często zdarza się trafić w sklepie na niedojrzałe owoce, szczególnie tropikalne. 
Aby przyspieszyć proces dojrzewania, można położyć owoc na słonecznym 
parapecie, powinien tam spędzić około tygodnia. Dojrzałe owoce robią się 

miękkie, ciemnieją i wydzielają bardziej intensywny zapach. 
Wyjątkiem jest granat, którego skórka mocno wysycha, gdy owoc dojrzewa.   
Owoce najlepiej kupować w całości (nieprzekrojone), ponieważ wtedy mamy 

większą kontrolę nad ich dojrzewaniem. Uszkodzona skórka może przyspieszyć 
psucie się owocu, dlatego takie okazy należy od razu wykorzystywać.  

Wiele owoców wydziela etylen, jest to hormon roślinny, który inicjuje 
i stymuluje dojrzewanie owocu. Etylen pomaga w dojrzewaniu: cytrusów, 
bananów, mango, melonów, awokado, pomidorów i papryki. Jednak jego 

nadmiar może także działać niekorzystnie i przyspieszać psucie. Jabłka 
wydzielają szczególnie dużo etylenu, dlatego aby przyspieszyć dojrzewanie 

innych owoców, możemy położyć je obok jabłek, jednak  
gdy dojrzały owoc będzie za długo leżał obok jabłka, 
może to spowodować jego przedwczesne zepsucie.  

DOMOWE ORAZ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA  
ZERO WASTE

Do przechowywania suchych produktów zbożowych, przypraw 
i gotowych dań świetnie nadają się słoiki, które pozostają nam po 
przetworach. Nie musimy od razu kupować nowych pojemników 

i pudełek, najlepiej wykorzystać ponownie to, co mamy już pod ręką.  

Woskowijki to wielorazowa alternatywa dla folii aluminiowej 
i spożywczej. Jest to rodzaj bawełnianej szmatki nasączonej 

specjalną mieszaniną na bazie wosku pszczelego lub sojowego. 
Przeznaczone są do przechowywania chleba, kanapek, warzyw, 

owoców, serów, przekąsek, do przykrycia miseczki lub kubeczka. 
Torebki silikonowe posiadające zamknięcie typu „ziplock” mają 
zastępować jednorazowe torebeczki foliowe, ale nadają się do 

zamrażania, gotowania, pieczenia i podgrzewania w mikrofalówce. 
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W JAKICH OPAKOWANIACH  
PRZECHOWYWAĆ ŻYWNOŚĆ? 

Aby jeszcze lepiej zadbać o trwałość jedzenia, należy je przełożyć  
do odpowiedniego opakowania. 

Wszystkie produkty poza warzywami i owocami powinny być szczelnie 
zapakowane, aby ograniczyć ich wysychanie i przechodzenie innymi 
zapachami. Owoce i warzywa należy zawsze rozpakować z folii, jeśli 

zostały w nią zapakowane przez producenta. 

Szklane i porcelanowe pojemniki nadają się do przechowywania 
każdego rodzaju żywności, ponieważ nie wchodzą z nią w reakcje 

chemiczne. Pojemniki metalowe nie nadają się do kwaśnych 
produktów, ponieważ zawarte w nich substancje wchodzą w szkodliwe 

dla zdrowia interakcje z metalem.  

Papier spożywczy świetnie nadaje się do zapakowania wędliny, pozwoli  
zachować na dłużej jej smak i ograniczy gromadzenie się wilgoci.

 Folia aluminiowa nie przepuszcza powietrza i pary wodnej, najlepiej 
nadaje się do produktów suchych, ponieważ na produktach wilgotnych 

może przyspieszać rozwój pleśni.  

Do pakowania próżniowego można wielokrotnie użyć folii spożywczej, 
wtedy produkty nie tracą wilgoci, smaku i nie zmieniają koloru.
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Kochamy gotowanie, dlatego przekazujemy kilka dodatkowych 
przepisów od organizacji charytatywnych, które odbierają od 
nas żywność. Dzięki nim przygotujecie bardzo smaczne dania, 

wykorzystując popularne produkty. A wszystko po to, by wspólnie 
działać przeciw marnowaniu żywności.

PRZEPISY  
OD NASZYCH PARTNERÓW  

JESIENNY GULASZ 

SKŁADNIKI:
• 1 kg szynki wieprzowej

• ½ kg marchewki
• ½ kg korzenia pietruszki

• ½ kg korzenia selera
• ½ kg papryki

• ½ kg pieczarek
• 1 kg pomidorów
• 2 łyżeczki soli

• 1½ łyżeczki pieprzu
• 3 łyżeczki tymianku

• 4 liście laurowe
• mała garść ziela angielskiego

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Mięso oczyść i pokrój w kostkę. 

Obierz marchew, korzeń pietruszki 
i korzeń selera. Wszystkie warzywa 

pokrój w cienkie paski. 
2. Umieść wszystkie składniki 
w garnku, dodaj przyprawy i zalej 
taką ilością wody, aby je przykryć. 

Gotuj na małym ogniu przez  
30-40 minut.

SZARLOTKA

SKŁADNIKI:
• 25 g margaryny

• 4 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• 3 żółtka
• 1 szklanka cukru

• 3 łyżki kwaśnej śmietany
• 1 opakowanie cukru waniliniowego

• 2 kg jabłek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Pokrój margarynę w kostkę i wymieszaj 

z mąką i proszkiem do pieczenia. 
W osobnym naczyniu wymieszaj żółtka, 
cukier, cukier waniliowy oraz śmietanę. 
2. Przelej składniki do miski z mąką 

i margaryną. Wymieszaj dokładnie. Wstaw 
do lodówki na ok. 30 minut. 

3. Obierz jabłka i zetrzyj na grubych oczkach.
4. Połowę ciasta przelej do foremki. Następnie 

dodaj starte jabłka. Przykryj je drugą częścią 
ciasta i zrób kilka nakłuć widelcem. 

5. Piecz przez 20-30 minut w 200°C

PRZEPISY PRZYGOTOWANE PRZEZ
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KEKS CUKINIOWY

SKŁADNIKI:

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Do miski dodaj mąkę, cukier, cynamon, gałkę muszkatołową,kardamon,   

sól, sodę i proszek do pieczenia. Wymieszaj.
2. W rondelku rozpuść masło. Kiedy ostygnie, wymieszaj je z jajkami w osobnym naczyniu. 

 Połącz ze suchymi składnikami wymieszanymi wcześniej. 
3. Zetrzyj cukinię na grubych oczkach i razem z bakaliami, dodaj do przygotowanych wcześniej 

składników. Dokładnie wymieszaj.
4. Przelej ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia.  

Piecz przez 40-50 minut w temperaturze 180°C.
5. Ciasto możesz podać z lukrem cytrynowym lub polewą lemon curd, jeśli masz nadmiar cytryn.

LEMON CURD: 
Cytryny lub limonki sparz gorącą wodą, a następnie zetrzyj skórkę 

 i wyciśnij sok owoców do miseczki. Dodaj jajka, żółtka, cukier. Na niewielkim 
ogniu podgrzej całość, w małym rondelku, cały czas mieszając, aż do uzyskania 

konsystencji gęstego budyniu. Odstaw i dodaj masło. Dokładnie wymieszaj. 
Przelej masę przez sitko, a następnie podaj jako dodatek do ciasta.

POLEWA CYTRYNOWA: 
W rondelku lub na patelni, na małym ogniu, zagotuj sok z cytryny.  

Odstaw, a następnie wymieszaj dokładnie z cukrem.

CIASTO:
• 400 g mąki pszennej lub orkiszowej

• 300 g cukru
• 3 łyżeczki cynamonu

• ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
• ½ łyżeczki soli

• ¼ łyżeczki kardamonu
• 1 łyżeczka sody

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 200 g masła

• 3 jajka 
• 2 cukinie 

• cukier wanilinowy
• 50 g rodzynek
• 50 g żurawiny

• 50 g orzechów włoskich lub laskowych 
(można użyć gotowej mieszanki 
keksowej, wówczas dajmy 150 g)

POLEWA CYTRYNOWA:
• 60 ml soku z cytryny
• 240 g cukru pudru

LEMON CURD:
• 3 cytryny lub 4 limonki

• 3 jajka
• 3 żółtka

• 140 g cukru
• 100 g masła

PRZEPIS PRZYGOTOWANY PRZEZ
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ZUPA MEKSYKAŃSKA

SKŁADNIKI: 
• ½ kg karkówki w plastrach 

• 2 papryki 
• 1 cukinia 
• 3 cebule

• 4 ząbki czosnku 
• 2 łyżki oleju rzepakowego

• 3 ziemniaki 
• 1 marchewka 

• 1 korzeń pietruszki
• 3 l bulionu warzywnego 

• 1 puszka pomidorów (lub ok. 400 g świeżych pomidorów)
• 3 łyżki koncentratu pomidorowego

• 1 puszka czerwonej fasoli 
• 1 puszka kukurydzy 

• 2 łyżeczki słodkiej papryki
• sól, pieprz do smaku
• ½ - ¼ łyżeczka chilli

• 1 łyżeczka cukru
• 1 łyżeczka oregano

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Pokrój w kostkę karkówkę, paprykę, cukinię, cebulę i przeciśnięty 

przez praskę czosnek. Podsmażaj na oleju, aż do zrumienienia. 
2. W tym czasie obierz i pokrój w kostkę ziemniaki, a marchewkę i korzeń 

pietruszki zetrzyj na grubych oczkach. Przenieś warzywa do garnka 
i gotuj w bulionie przez 15 minut.

3. Dodaj podsmażoną karkówkę, paprykę, cukinię, pomidory z puszki 
i koncentrat pomidorowy. Gotuj przez 20 minut.

4. Dodaj odcedzoną i przepłukaną zimną wodą fasolę, kukurydzę 
i przyprawy. Gotuj jeszcze przez 10 minut.  

PRZEPIS PRZYGOTOWANY PRZEZ

36



DOMOWY KISIEL Z DOJRZAŁYCH OWOCÓW

SKŁADNIKI:
• garść dowolnych mocno dojrzałych owoców,  

np. malin, śliwek, gruszek, jabłek
• 2 szklanki wody

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki ksylitolu, erytrytolu, miodu lub cukru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Umyj owoce, a następnie zblenduj je na gładką masę  

(jabłko można zetrzeć na tarce na cienkich oczkach). 
2. Dodaj owoce do rondelka i zalej je 1½ szklanki wody.  

Zagotuj, od czasu do czasu mieszając.
3. W tym czasie rozmieszaj pozostałe ½ szklanki wody z mąką 

ziemniaczaną i miodem (lub wg uznania innym słodzikiem).  
Dodaj do gotującej się wody z owocami i energicznie mieszaj  

do momentu zgęstnienia. 
4. Podawaj na ciepło lub zimno. 

PRZEPIS PRZYGOTOWANY PRZEZ

37



SAŁATKA RYŻOWA

SKŁADNIKI:
• 300 g ryżu
• 3 papryki 

• 3 ogórki kiszone lub małosolne
• 1 łyżka oleju rzepakowego

• drobno pokrojona wędlina (taka, którą akurat mamy w lodówce)
• 1 puszka kukurydzy

• 2 pęczki szczypiorku 
• sól, pieprz 

• 2 łyżki majonezu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Ugotuj ryż według instrukcji na opakowaniu. 

2. Pokrój na kawałki paprykę i ogórki. Posiekaj szczypiorek.  
Dodaj do naczynia z wcześniej ugotowanym ryżem. 

3. Na łyżce oleju podsmaż wędlinę. Następnie dodaj ją do pozostałych 
składników razem z majonezem. Dopraw solą i pieprzem, 

 całość dobrze wymieszaj.

Jeśli chcesz wesprzeć Organizacje, 
które współtworzyły tego e-booka, 

sprawdź jak możesz to zrobić  
odwiedzając ich strony internetowe.

www.rotary.org.pl
www.caritas.pl

www.bankizywnosci.pl
www.mar-kot.org

PRZEPIS PRZYGOTOWANY PRZEZ
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Więcej inspiracji i ciekawych treści znajdziesz  
w magazynie „Czas na jesień”

dostępnym w sklepach.

Zajrzyj też na naszego Instagrama  
 @biedronka


