
KASZOTTO Z WARZYWAMI 
 
 

PRZYGOTOWANIE 

 Na dużej patelni na oliwie lekko podsmażyć pokrojoną w kosteczkę cebulę i 

pieczarki. Następnie dodać suchą kaszę i wymieszać. 

 Dodać obraną i startą na tarce o większych oczkach marchewkę. Mieszając 

smażyć przez około 3 minuty. 

 Dodać pokrojoną w kostkę dynię oraz fasolkę (mogą być zamrożone) i brukselkę. 

Dodać przyprawy, doprawić pieprzem i smażyć mieszając przez ok. 2 minuty. 

 Wlać gorącą wodę (1 l) z sosem sojowym, wymieszać, przykryć i gotować przez 

ok. 20 minut. Zdjąć pokrywę i dodać kukurydzę, danie doprawić w razie potrzeby 

solą i smażyć jeszcze ciągle mieszając przez kilka minut aż reszta płynu odparuje 

i potrawa się zagęści. Podawać posypane szczypiorkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasza pęczka 0,6 kg 

dynia 0,5 szt 

marchew 0,5 kg 

fasolka szparagowa zielona 0,5 kg 

brukselka 0,5 kg 

cebula 0,3 kg 

kukurydza  1 puszka 

pieczarki 1 kg 

szczypiorek 1 pęczek 

kurkuma Do smaku 

 sos sojowy 0,5 butelka 

sól, pieprz Do smaku 

 



LECZO Z KURCZAKIEM 
 

filet piersi kurczaka 1 kg 

cukinia 3 szt 

papryka czerwona 1 szt 

papryka żółta 1 szt 

papryka zielona 1 szt 

cebula 0,5 kg 

pomidor 1 kg 

słodka papryka w proszku Do smaku 

 pieprz Do smaku 

 czosnek 2/3 ząbki 

koncentrat pomidorowy 1 słoik 

sól himalajska  Do smaku 

  

 

PRZYGOTOWANIE 

 W szerokim garnku na oleju zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę. Dodać do 

garnka pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka, doprawić ją solą i obsmażyć z 

każdej strony. Pod koniec dodać starty czosnek oraz przyprawy. 

 Dodać pokrojoną w kosteczkę paprykę. Smażyć mieszając przez około 1 minutę. 

 Dodać pokrojoną w kosteczkę cukinię i wymieszać. Smażyć mieszając co chwilę 

przez ok. 2 minuty.  

 Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórek, pokroić na ćwiartki i wykroić 

szypułki. Pokroić w kostkę, dodać do garnka i wymieszać. Zagotować na 

większym ogniu. 

 Wlać 2 szklanki wody, dodać koncentrat pomidorowy i gotować bez przykrycia 

przez ok. 10 minut aż warzywa będą miękkie. Doprawić do smaku. Pod koniec 

dodać posiekaną natkę pietruszki. 

 

 

 

 

 



 
MUFFINKI MARCHEWKOWE 

 
 

 

PRZYGOTOWANIE 

 Formę na muffiny wyłożyć papilotkami. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 

 Marchewki obrać i zetrzeć na tarce o średnich oczkach.  

 Margarynę roztopić na małym ogniu. 

 Odstawić z ognia, ostudzić. Dodać roztrzepane jajka, wszystko wymieszać rózgą. 

 Do drugiej miski przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia i sodą, dodać 

cukier brązowy, cynamon, szczyptę soli i dokładnie wymieszać. 

 Do suchych składników wlać mokre, dodać marchewkę i delikatnie, 

powoli wymieszać łyżką do połączenia się składników. 

 Nałożyć porcje ciasta do papilotek i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 

przez ok. 30 minut. 

 Na polewę: cukier puder połączyć z wodą polać po muffinkach, udekorować 

pistacjami. 

 

mąka 0,5 kg 

margaryna 1 kostka 

cukier brązowy 0,25 kg 

jaja 6 szt 

proszek do pieczenia 2 łyżeczki 

soda 1 łyżeczka 

cynamon 2 łyżeczki 

marchew 0,3 kg 

cukier puder 0,2 kg 

pistacje 0,05 kg 


