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Wśród różnorodnych diet coraz bardziej popularna staje się teoria sezonowego 
odżywiania. Jej najważniejszą zasadą jest zastosowanie warzyw oraz owoców 

rosnących i dojrzewających w danej porze roku. O owocach i warzywach sezonowych 
często mówi się, że są naturalnym lekarstwem. Obecne w nich witaminy A i C oraz 
składniki mineralne, takie jak selen czy cynk, wpływają pozytywnie na nasz układ od-
pornościowy. 

Warzywa należą do najzdrowszej grupy produktów żywnościowych. Najlepiej 
smakują w surówkach i sałatkach. Jednak nie musimy ograniczać się jedynie do takiej 
formy podania. W kuchni dobrze od czasu do czasu coś zmienić, zaszaleć i wypróbo-
wać nowych przepisów. Barwne warzywa warto nadziewać ulubionymi dodatkami. 
Papryka, cukinia, pomidory, cebula, bakłażany, kalarepki – to one stanowią podsta-
wę smacznych faszerowanych dań. Kolorowe smakołyki  warto nadziać pełnowar-
tościowym ryżem, smaczną kaszą, mięsem, grzybami, czy też mieszanką warzywną, 
a nawet owocami. Ilość kombinacji jest właściwie nieskończona. Tak przygotowane 
potrawy doskonale smakują, gdy je udusimy, przypieczemy, bądź przyrządzimy na 
grillu. Faszerowane warzywa to dania, które pozwalają nam na wiele modyfikacji.  
Jeśli masz ochotę na obiad z warzywami w roli głównej, ale wolisz coś bardziej treści-
wego, wybierz faszerowane warzywa.

Najszybciej i najłatwiej faszeruje się więc te warzywa i owoce, które nie muszą 
być długo zapiekane czy gotowane, ponieważ zwyczajowo spożywa się je również 
na surowo. Przygotowanie takiego obiadu to kwestia kilkunastu minut.

Farszem do warzyw może być dosłownie wszystko! Pomysłów może być tysiąc. 

Przy tworzeniu własnego farszu należy 
trzymać się jednej zasady - zasady kon-
systencji. Polega ona na tym, aby 
farsz nie był za rzadki. Jeśli chcesz 
warzywo zapiekać z farszem, 
pamiętaj, że musi on w so-
bie zawierać coś, co pod 
wpływem temperatury 
zetnie się i go zes poli, 
np. ser żółty lub jajko. Im 
bardziej zwarty farsz, tym 
szybciej się on upiecze.
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Najbardziej cenionym z jesiennych produktów jest bakłażan, czyli warzywo, 
które jest owocem. Dojrzewa na przełomie sierpnia i września. Aktualnie zyskuje 
na popularności głównie ze względu na dużą zawartość kwasu foliowego, fosforu 
i żelaza. Doskonale smakuje pod każdą postacią – panierowany, smażony, czy 
duszony z dodatkiem czosnku i cebuli. Coraz częściej pojawia się wśród grillo-
wych przekąsek, jako przystawka, a nawet danie główne. Można go zapiekać lub 
faszerować. Przy smażeniu bakłażana należy pamiętać, że oberżyny chłoną tłuszcz, 
dlatego warto je nasmarować oliwą i położyć na rozgrzanej patelni. Dzięki temu 
nasze danie będzie lekkie i chrupiące.

Pieczone bakłażany z sosem tzatziki
Składniki: 3 małe bakłażany, oliwa
Sos tzatziki: średni ogórek, kubek jogurtu typu greckiego, ząbek czosnku, 
łyżeczka suszonej lub świeżej mięty, sól, łyżka oliwy, nasiona czarnuszki do 
posypania
Piekarnik nagrzać do 180oC. Bakłażany przekroić wzdłuż na pół. Na ich powierzchni nożem 
wykonać kratkę. Blaszkę do pieczenia posmarować cienką warstwą oliwy i ułożyć na niej 
bakłażany przeciętą stroną w dół. Piec do momentu, aż staną się miękkie (około 40 minut). 
W tym czasie możemy przygotować tzatziki. Ogórka zetrzeć na tarce, posypać szczyptą soli 
i odstawić na 10 minut, po czym odcisnąć go z nadmiaru soku. Dodać jogurt, rozgnieciony 
ząbek czosnku oraz miętę. Wymieszać. Doprawić do smaku solą, dodać oliwę, jeszcze raz 
przemieszać. 

Upieczone bakłażany podawać z sosem tzatziki posypanym nasionami czarnuszki oraz 
świeżym pieczywem.
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Bakłażan faszerowany
Składniki: 4 sztuki bakłażana, 5 łyżek czarnych oliwek, 2 dymki oraz 
szczypiorek, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, łyżka suszonego estragonu, 
½ szklanka bułki tartej, łyżka masła, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól i pieprz 
do smaku, sok z cytryny, pasta anchois
Umyte bakłażany przekroić wzdłuż na połówki, naciąć miąższ w kilku miejscach i pod-
piec, układając przekrojoną stroną na rozgrzanym grillu przez 5 minut. Bakłażany ostu-
dzić i z każdej połówki wydrążyć łyżką tyle miąższu, aby zostały ścianki grubości około 
1 cm. Miąższ drobno posiekać i skropić sokiem z cytryny. Wydrążone bakłażany osuszyć  
w środku papierowym ręcznikiem. Pastę anchois wymieszać z drobno pokrojonymi oliw-
kami, bułką tartą, natką pietruszki i estragonem. Dymkę drobno pokroić razem ze szczy-
piorkiem. Rozgrzać oliwę na patelni. Podsmażyć na niej dymkę i miąższ z bakłażanów 
(ok. 5 minut). Dodać do pasty anchois i dokładnie wymieszać. Nadzienie przyprawić solą 
i pieprzem. Nadziewać połówki bakłażanów. Na każdej z nich ułożyć kawałki masła. Folię 
aluminiową posmarować masłem, układać na niej bakłażany i luźno pozawijać w szczelne 
paczuszki. Bakłażan ułożyć na grillu i zapiekać około 30 minut. 

Bakłażany faszerowane makaronem
Składniki: dwa średnie bakłażany, 150 g makaronu, pół czerwonej papryki, 
2 duże pomidory, 2 ząbki czosnku,  cebula,  łyżeczka suszonego tymianku, 
pół łyżeczki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz, olej 
Bakłażany umyć, przekroić wzdłuż i ponacinać nożem od strony miąższu (tak, żeby nie 
przeciąć skórki). Skropić olejem i posypać solą. Następnie wstawić do piekarnika nagrzane-
go do temperatury 180oC. Piec do zrumienienia i miękkości (potrwa to około 25 minut). 
Przestudzić. Wydrążyć miąższ z bakłażanów (można go dodać do farszu). Makaron gotować 
al dente. Na patelni rozgrzać olej, dodać rozdrobniony czosnek i chwilę smażyć. Wrzucić po-
krojoną w kostkę cebulę i paprykę. Pomidory sparzyć, zdjąć skórki, pokroić w kostkę, dorzu-
cić do smażących się warzyw. Wszystko doprawić tymiankiem, solą oraz świeżo zmielonym 
pieprzem. Gotować 5 minut. Makaron połączyć z warzywami. Następnie napełnić farszem 
połówki bakłażanów. Ułożyć w natłuszczonym żaroodpornym naczyniu i zapiekać około 
25 minut w temperaturze 180oC. Przed podaniem posypać natką z pietruszki.

Bakłażan faszerowany mięsem mielonym
Składniki: 300 g mielonego mięsa z indyka, cebula, 4 ząbki czosnku, puszka 
pomidorów, szklanka przecieru pomidorowego, 3 łyżki ketchupu, opakowanie 
sera mozzarella, sól, pieprz, olej do smażenia, bakłażany 
Sos:  200 ml jogurtu naturalnego, duży ogórek, 2 łyżki majonezu, 2 ząbki czosnku 
Ogórka obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, posolić i odstawić. Bakłażany przekro-
ić na pół, wydrążyć środek (nie wyrzucamy go), posolić z każdej strony. Odłożyć do na-
czynia żaroodpornego. Mięso smażyć na patelni przez około 20 minut z cebulą, czosnkiem  
i przyprawami. Następnie pokroić wydrążony wcześniej środek z bakłażanów, dodać do mięsa 
i smażyć jeszcze 10 minut. Dodać pomidory z puszki. Wlać przecier oraz ketchup. Smażyć do 
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momentu zagotowania się sosu.  Sos gotować przez kilka minut, aż zredukuje swoją objętość do 
połowy i nieco zgęstnieje. Następnie wydrążone bakłażany napełnić sosem. Na wierzchu uło-
żyć kawałki mozarelli. Całość wstawić do piekarnika i piec około 40 min w temperaturze 180oC. 

W trakcie pieczenia kontynuujemy przygotowanie sosu jogurtowego. Z ogórków należy 
odcisnąć sok, dodać jogurt, przyprawy (pieprz, sól), majonez. Wszystko mieszać ze startym 
czosnkiem.

Bakłażany faszerowane grzybami
Składniki: 3 bakłażany, sól
Farsz: 45 dag grzybów leśnych, 10 dag sera edamskiego, 10 dag bryndzy, 2 cebule, 
sok z cytryny, 2 czubate łyżki bułki tartej, 2 łyżki masła klarowanego, łyżka 
śmietany, pęczek natki pietruszki, pieprz, sól
Bakłażany umyć i przekroić wzdłuż na pół. Łyżeczką wydrążyć miąższ, zostawiając przy 
skórce cienką warstwę. Wydrążony miąższ oprószyć solą, lekko skropić sokiem z cytryny  
i odłożyć do miseczki. Połówki bakłażanów posypać od wewnątrz solą. Po 30 minutach 
spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. Miąższ z miseczki lekko odcisnąć, drobno posiekać. 
Grzyby oczyścić, wypłukać, osuszyć i pokroić w plasterki. Cebulę obrać i posiekać. Na 
rozgrzanym maśle obsmażyć rozdrobnione składniki nadzienia. Pod koniec smażenia do-
dać posiekaną natkę pietruszki, zagęścić farsz bułką tartą, wymieszać ze śmietaną, bryndzą  
i startym żółtym serem. Przyprawić do smaku pieprzem i solą. Napełnić wydrążone połówki 
bakłażana farszem, ułożyć w natłuszczonym żaroodpornym naczyniu i zapiekać 25-30 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Bakłażany faszerowane kaszą jaglaną 
Składniki: 2 bakłażany, szklanka ugotowanej kaszy jaglanej, 2 młode cebulki, 
2 ząbki czosnku, 2 pomidory, olej, 4 gałązki natki pietruszki, świeża kolendra 
lub bazylia, przyprawy: po łyżeczce kurkumy, oregano, kminu rzymskiego, 
kolendry, po 1/3 łyżeczki ostrej i łagodnej papryki w proszku, sól, pieprz
Bakłażany przekroić na połówki, położyć rozcięciem do góry na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wstawić do piekarnika. Piec około 30 minut. Miąższ wyjąć łyżeczką, pozo-
stawiając 1/2 cm brzegów bakłażana. Ugotować kaszę jaglaną. Patelnię rozgrzać z 2 łyżkami 
oliwy, dodać pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek. Podsmażać 3 minuty. Następ-
nie dodać posiekany miąższ z upieczonych bakłażanów, doprawić solą, pieprzem i smażyć 
przez około 5 minut, co chwilę mieszając. Dodać pozostałe przyprawy. Smażyć przez 3 mi-
nuty. W razie potrzeby skropić wodą. Smażyć jeszcze przez minutę. Dodać posiekane listki 
natki pietruszki i zdjąć z ognia. Dołączyć ugotowaną kaszę jaglaną oraz obranego ze skórki 
i pokrojonego w kostkę pomidora. Wymieszać. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. 
Farsz nałożyć w wydrążone połówki bakłażana uprzednio doprawionego solą oraz posma-
rowanego oliwą. Pozostałego pomidora pokroić w plasterki, położyć na bakłażanie, posypać 
cebulą, doprawić solą, pieprzem, ziołami oraz pozostałymi przyprawami. Skropić oliwą. 
Piec około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC. Opcjonalnie można dodatkowo 
zapiekać z tartym żółtym serem lub fetą.
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Papryka nadziewana kurczakiem i ryżem
Składniki: 2 papryki, filet z piersi kurczaka, 3/4 woreczka ryżu, 2 jajka, 
szczypiorek lub natka pietruszki, sól, pieprz, papryka słodka, zioła 
prowansalskie
Ryż ugotować według przepisu zamieszczonego na opakowaniu. Ostudzić. Mięso umyć, 
osuszyć papierowym ręcznikiem, pokroić w drobną kostkę lub zmielić w maszynce. Odciąć  
górę papryki i wydrążyć środek. Mięso wymieszać z ryżem i 2 jajami. Doprawić solą, pie-
przem, papryką i ziołami. Opcjonalnie możemy dodać posiekany drobno szczypiorek lub 
natkę pietruszki. Gotową masą nadziać papryki. Piec w piekarniku w temperaturze 180oC 
przez około 45 minut (możemy przykryć folią aluminiową).

Papryka z sosem pomidorowo – bazyliowym
Składniki: 12 małych papryk, 1 kg mięsa wieprzowego z łopatki, 4 woreczki 
ryżu, pęczek zielonej pietruszki, 1,5 l bulionu drobiowego, sól, pieprz
Mięso z łopatki zmielić w maszynce. Ryż ugotować w osolonej wodzie. Pietruszkę drobno 
posiekać. Wszystkie składniki połączyć, doprawić solą i pieprzem, dokładnie wyrobić farsz. 
Papryki umyć, odkroić kapelusze (tak, aby nie uszkodzić ogonka), usunąć gniazda nasien-
ne. Oprószyć solą i świeżo zmielonym pieprzem. Papryki nadziewać farszem, uciskając 
dość ściśle i układać w naczyniu żaroodpornym tak, aby papryki się nie przewracały. Wlać 
bulion w takiej ilości, aby papryki były w nim zanurzone do połowy swojej wysokości. Piec 
w piekarniku nagrzanym do 180oC przez 45 minut.

Sos: 1/2 l bulionu drobiowego, 1/2 l pasty pomidorowej, łyżeczka suszonej 
bazylii, szczypta płatków chilli, sól, pieprz, łyżeczka mąki ziemniaczanej, łyżka 
wody, 2 łyżki śmietany.
Bulion z pastą pomidorową zagotować, dodać bazylię, doprawić solą, pieprzem i płatka-
mi chilli. Mąkę ziemniaczaną połączyć z wodą i śmietaną i wlać do gotującego się sosu. 
Gotować jeszcze przez chwilę, aż zgęstnieje. Upieczone papryki podawać polane sosem.
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Pieczone papryki z salsą awokado
Składniki: 3 papryki, awokado, cebula, ząbek czosnku, sok z ½ limonki,  puszka 
meksykańskiego chili sin carne, 20 dag ugotowanego ryżu, łyżka oliwy, sól, 
pieprz 
Formę żaroodporną skropić oliwą. Papryki przeciąć wzdłuż na pół i usunąć gniaz-
da nasienne. Przyprawić solą i pieprzem. Meksykańskie chili sin carne połączyć  
z ugotowanym ryżem. Przygotowanym farszem uzupełnić papryki i włożyć do nagrza-
nego piekarnika. Piec 25 minut w temperaturze 180oC. W międzyczasie awokado po-
kroić w kostkę, skropić sokiem z limonki, dodać pokrojoną drobną cebulę, czosnek  
i przyprawy. Dokładnie mieszać. Po upieczeniu na papryki nałożyć salsę z awokado.

Papryki faszerowane kaszą jaglaną i warzywami
Składniki: 4 czerwone papryki, ½ szklanki suchej kaszy jaglanej, duża cebula, 
ząbek czosnku, 2 łyżki oleju, papryczka chili, cukinia, 400 g pomidorów krojonych 
w puszce, natka pietruszki, po łyżeczce mielonej kurkumy, słodkiej papryki, 
kminu rzymskiego, kolendry i suszonego oregano 
Papryki przekroić na połówki, wrzucić na wrzątek i gotować przez  minutę. Odcedzić. Jedną 
połówkę papryki pokroić w kosteczkę i odłożyć. Ugotować kaszę jaglaną: do garnka wsypać 
suchą kaszę, wlać 1 i 1/2 szklanki wody, posolić, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień  
i gotować 15 minut pod przykryciem do miękkości. Na patelni rozgrzać olej, zeszklić po-
krojoną w kosteczkę cebulę oraz pokrojony w plasterki czosnek. Następnie dodać wszyst-
kie przyprawy w proszku. Po chwili dodać posiekaną papryczkę chili bez nasionek i cuki-
nię pokrojoną w kosteczkę. Smażyć 5 minut od czasu do czasu mieszając, po czym dodać 
odłożoną pokrojoną paprykę, rozdrobnione pomidory z puszki, wymieszać i gotować przez 
około 4 minuty. W międzyczasie doprawić solą, pieprzem i szczyptą cukru. Na koniec do-
dać ugotowaną kaszę jaglaną. Farsz wyłożyć do wgłębień papryki, doprawić solą i pieprzem, 
wstawić do piekarnika i zapiekać bez przykrycia 25 minut w 180oC. Po upieczeniu skropić 
oliwą i posypać szczypiorkiem.

Do nadzienia opcjonalnie można dodać lekko zrumienione na patelni orzeszki pinii. Pod 
koniec zapiekania dodać tarty ser, np. mozzarella. 
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Cukinia wspomaga odchudzanie? Tak! Można zjadać ją w dużych ilościach, bo jej wartość 
kaloryczna jest stosunkowo niska. W 100 g świeżej cukinii będzie tylko 16 kcal, 0,6 g 
białka, 4 g węglowodanów, 0,1 g tłuszczów. 
Kwiaty cukinii też są jadalne. Cukinia wydaje dwa rodzaje żółtych, pięciopłatkowych 
kwiatów: męskie i żeńskie. Żeńskie mają zalążki, malutkie cukinie. Z męskich nie rodzą 
się owoce, dlatego można je zrywać bez uszczerbku dla owocującej rośliny. Oba rodzaje 
cukiniowych kwiatów są pyszne i jadalne.

Cukinia nadziewana warzywami i serem
Składniki: 2 niewielkie cukinie, 2 łyżeczki oleju, 2 marchewki, pietruszka, 
1/2 małego selera, pomidor, pęczek natki pietruszki, 250 g startego sera żółtego 
(np. gouda),  łyżeczka masła, łyżeczka bułki tartej, szczypta estragonu, szczypta 
majeranku, szczypta pieprzu ziołowego, szczypta bazylii, szczypta papryki 
w proszku, sól do smaku
Cukinie umyć, odciąć końcówki, a następnie przekroić wzdłuż na pół. W garnku dopro-
wadzić do wrzenia lekko osoloną wodę. Włożyć do wrzątku połówki cukinii i gotować je 
około 10-15 minut. Wyjąć delikatnie z garnka, odsączyć i przestudzić.
Na dużej patelni rozgrzać olej, dodać starte warzywa i lekko je poddusić (około 10 minut). 
Pod koniec dodać pomidora obranego ze skórki i pokrojonego na cząstki oraz paprykę 
w proszku. Wymieszać i jeszcze chwilę dusić. Zestawić z ognia, dodać żółty ser oraz pozo-
stałe przyprawy. Nagrzać piekarnik do 180°C. Naczynie żaroodporne wysmarować tłusz-
czem i posypać bułką tartą. Z cukinii wydrążyć gniazda nasienne za pomocą małej łyżeczki. 
Do wydrążonych połówek cukinii nakładać po równo nadzienia. Przełożyć do naczynia 
żaroodpornego. Cukinie z nadzieniem skropić po wierzchu olejem i posypać bułką tartą 
oraz żółtym serem.  Piec w nagrzanym piekarniku przez około 25 minut, aż wierzch się 
lekko przyrumieni.

Cukinia po meksykańsku
Składniki: duża cukinia lub 
2 małe, 50 g fasoli białej, 250 g mięsa 
mielonego, czerwona cebula, 
1/2 papryki, 2 ząbki czosnku, 
75 g zielonego groszku, 
400 g pomidorów krojonych 
w puszce, 4 łyżki kukurydzy, 
200 g żółtego sera, sól, pieprz, 
1/3 łyżeczki chili, łyżeczka 
bazylii, łyżeczka papryki 
słodkiej, 3 łyżeczki koncentratu 
pomidorowego 
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Białą fasolę namoczyć w wodzie (około 12 godzin). Następnie ugotować ją do miękkości w tej 
samej wodzie ze szczyptą soli. Na patelni podsmażyć czerwoną cebulę pokrojoną w kostkę. Po 
chwili dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz mięso mielone. Smażyć do momentu, aż 
się zarumieni. Wówczas wlać pomidory z puszki, dodać koncentrat pomidorowy, wymieszać 
i smażyć przez chwilę. Dodać zielony groszek i paprykę pokrojoną w kostkę. Całość smażyć 
do momentu, aż warzywa zmiękną, część soku odparuje, a sos zgęstnieje. Dodać bazylię, pa-
prykę słodką i chili, sól oraz pieprz. Zmniejszyć ogień, dodać fasolę i kukurydzę, chwilę sma-
żyć. Zdjąć z ognia, dodać żółty ser. Całość wymieszać. Z cukinii usunąć środek za pomocą łyżki  
i wypełnić farszem. Piec 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180oC. Na 10 minut przed 
końcem pieczenia cukinię posypać startym żółtym serem. Podawać ze świeżym pieczywem. 

Faszerowane cukinie
Składniki: 3 cukinie, 2 papryki, 4 pomidory, 250 g mięsa mielonego, 2 cebule, 
szczypiorek lub natka pietruszki, czosnek, sól, pieprz, bazylia i inne przyprawy
Cukinię umyć, przekroić wzdłuż i wydrążyć łyżeczką środek w kształcie łódeczki.

Farsz: Paprykę i cebulę pokroić w kostkę. Dodać wydrążony miąższ z cukinii, podsmażyć 
na patelni, odłożyć do miseczki. Mięso mielone podsmażyć na oleju, dodać czosnek, zio-
ła oraz pokrojone pomidory. Do usmażonego mięsa dodać warzywa i dokładnie wszyst-
ko razem wymieszać. Dodać szczypiorek lub natkę pietruszki. Przyprawić do smaku. Tak 
przygotowanym farszem napełnić cukinię. Piec w rozgrzanym piekarniku w temperaturze 
180oC około 40 minut.

        Cukinia faszerowana mielonym mięsem            
z indyka

Składniki: 500 g mielonego mięsa z indyka, 4 średnie cukinie, 2 cebule, 
2 ząbki czosnku, puszka krojonych pomidorów, tarty żółty ser, łyżka ziół 
prowansalskich, sól, pieprz 
Cukinie umyć, ale nie obierać, odkroić jedynie końcówki, przekroić każdą wzdłuż na pół. 
Za pomocą łyżeczki wydrążyć środek, tak, aby wyszły kształtne formy, przypominające 
łódeczki. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju. Dodać do niej mięso mielone  
i kontynuować smażenie. Następnie dodać drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę 
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czosnek i pomidory z puszki. Doprawić ziołami, solą oraz pieprzem. Dokładnie wymieszać  
i dusić do momentu, aż płyny nieco się zredukują. Gotowy mięsny farsz przełożyć do 
„cukiniowych łódeczek”. Posypać startym żółtym serem i ułożyć na blasze wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180oC i piec około 20 minut. Po 
upieczeniu posypać odrobiną żółtego sera i posiekaną natką pietruszki.

Faszerowane kwiaty cukinii
Składniki: 10 kwiatów cukinii, 150 g naturalnego serka śmietankowego, ząbek 
czosnku, gałązka świeżej bazylii (8 listków), 3 łyżki oliwy z oliwek, szczypta 
soli, pieprzu i ostrej papryki
Piekarnik rozgrzać do 180oC. Serek z ząbkiem czosnku, listkami bazylii, łyżką oliwy oraz 
przyprawami zmiksować. Usunąć pręciki z kwiatów cukinii, delikatnie wypełnić za pomo-
cą małej łyżeczki serowym nadzieniem. Nafaszerowane kwiaty cukinii układać w naczyniu 
żaroodpornym wysmarowanym oliwą. Kwiaty skropić oliwą i włożyć do nagrzanego pie-
karnika na około 10-15 minut.

Kwiaty cukinii z piekarnika
Składniki: 8 kwiatów cukinii, 3 łyżki oliwy z oliwek, 3 ząbki czosnku, pęczek 
liści botwinki, 3 łyżki posiekanej świeżej bazylii, 85 g miękkiego serka koziego 
(chevre), sól i pieprz do smaku
Piekarnik rozgrzać do 180°C. Na patelni rozgrzać łyżkę oliwy. Dodać czosnek i smażyć 
przez minutę. Następnie dodać posiekane liście botwinki, smażyć około 10 minut. Dodać 
bazylię, sól, pieprz i smażyć jeszcze przez 2 minuty, aż bazylia zmięknie. Zdjąćz ognia 
i odstawić na co najmniej 15 minut, aby ostygło. Następnie przełożyć zawartość patelni 
na papierowy ręcznik i odcisnąć nadmiar soku. W misce dokładnie wymieszać serek kozi 
z odciśniętą przysmażoną botwinką. Nadzienie nakładać do kwiatów cukinii na 3/4 wy-
sokości, a następnie skleić końcówki kwiatów, przyszczypując je palcami. Ułożyć kwiaty 
w naczyniu żaroodpornym, skropić 2 łyżkami oliwy, posypać solą i pieprzem. Piec w roz-
grzanym piekarniku około 10 minut (w zależności od wielkości kwiatów).
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Ogórki faszerowane
Składniki: 2 duże ogórki
Farsz: 150 g pieczarek, 4 kromki chleba razowego, 1/4 szklanki wywaru 
warzywnego, sok z cytryny, 2 pomidory, cebula, szczypta suszonego tymianku, 
jajko ugotowane na twardo, łyżka majonezu, łyżka oliwy, 3 łyżki posiekanego 
koperku, 2 łyżki gęstej śmietany, sól, pieprz
Ogórki umyć, przekroić wzdłuż na pół i wydrążyć z nich miąższ. Pieczarki umyć, drobno 
posiekać, skropić sokiem z cytryny, oprószyć roztartym tymiankiem i pieprzem. Następnie 
pokroić cebulę i skropić ją oliwą. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w drobną kostkę, 
usunąć pestki, wymieszać z majonezem. Chleb pokruszyć. Moczyć przez kilka minut w wy-
warze warzywnym, odcisnąć, utrzeć z żółtkiem, śmietaną i koperkiem. Dodać pieczarki, po-
midory oraz cebulę. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.  Farsz nakładać do wydrążonych 
łódeczek z połówek ogórka, a następnie posypać po wierzchu drobno posiekanym białkiem  
z jajka.

Pomidory faszerowane bakłażanem
Składniki: 8 pomidorów (najlepiej malinowych), bakłażan, 4 łyżki oliwy 
z oliwek, 2 łyżki czarnych oliwek, 4 gałązki bazylii, 2 ząbki czosnku, 1/3 łyżeczki 
suszonego oregano, pieprz, sól 
Bakłażana umyć i pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy, wrzucić bakłażana, 
dodać pokrojone oliwki i smażyć pod przykryciem przez 10 minut. W połowie smażenia do-
prawić do smaku solą. Z pomidorów odciąć wierzch z szypułką. Nasiona i miąższ wydrążyć 
łyżeczką. Pomidory posolić od wewnątrz, odwrócić, wyłożyć do cedzaka przekrojoną stroną 
do dołu i odstawić na około 30 minut. Listki bazylii drobno pokroić. Czosnek obrać i drob-
niutko posiekać. Usmażony bakłażan z oliwkami, bazylią, czosnkiem i oregano przełożyć do 
miski. Wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Pomidory ułożyć na desce, a następnie napełnić 
farszem. Naczynie żaroodporne wysmarować oliwą i ułożyć w nim  pomidory. Skropić po-
zostałą oliwą. Wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 160oC. Podawać na ciepło.

Pomidory faszerowane z jajkiem
Składniki: 6 dużych pomidorów, 1/2 szklanki drobno startego parmezanu, 
3/4 szklanki oliwy, jedna duża sałata rzymska, ząbek czosnku, pęczek pietruszki, 
po 1/2 łyżeczki soli i pieprzu 
Sałatę rozdrobić na dwucentymetrowe kawałki. Włożyć do blendera. Dodać drobno posie-
kany czosnek, liście pietruszki, ser oraz po 1/4 łyżeczki soli i pieprzu. Dodać oliwę i wymie-
szać. Piekarnik nagrzać do temperatury 180°C. Odciąć wierzch każdego pomidora ostrym 
nożem. Delikatnie wydobyć miąższ i nasiona. Wypełnić masą. Rozbić jajko do każdego 
pomidora i doprawić solą i pieprzem. Piec maksymalnie 20 minut.
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Pomidory faszerowane mięsem mielonym i serem
500 g mięsa mielonego (drobiowe 
lub wieprzowe), 12 pomidorów 
(jednakowej wielkości), duża cebula, 
2 ząbki czosnku, 300 g sera żółtego, 
oregano, bazylia, sól, pieprz
Cebulę drobno posiekać, przysmażyć na 
oleju lub oliwie, a następnie dodać drobno 
posiekany czosnek oraz mięso. Dokładnie 
wymieszać i smażyć. Doprawić solą, pie-
przem, dużą ilością oregano i bazylii. 
Zostawić do czasu, aż ostygnie.
Z pomidorów łyżką wydrążyć miąższ. Ser 
żółty zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 

2/3 sera dodać do mięsa i wymieszać, natomiast 1/3 pozostawić do posypania po wierzchu.
Pomidory wypełnić farszem mięsnym, posypać żółtym serem. Przełożyć do naczynia,  
w którym będą zapiekania. Piec w temperaturze 180oC przez około 25-30 minut, aż ser się 
zarumieni.

Pomidory faszerowane kaszą kuskus
Składniki: 5 pomidorów, 100 g kaszy 
kuskus, 0,5 l bulionu warzywnego,  
czerwona papryka, 100 g ser feta, pęczek 
mięty, cytryna, łyżka oliwa z oliwek
Pomidory sparzyć. Następnie zdjąć z nich 
skórkę, tak, by pozostała szypułka. Odciąć 
„czapeczki” pomidora i przy pomocy małej 
łyżki oraz nożyka wydrążyć środek. Odmierzyć 
równą objętość kaszy i bulionu, np. za pomocą 
dwóch takich samych naczyń. Bulion zago-
tować, zalać kaszę, przykryć folią aluminiową 
i odstawić na 5 minut. Posiekać miętę, papry-
kę pokroić w kostkę, a następnie podsmażyć. 
Do kaszy dodać oliwę, miętę, podsmażoną pa-

prykę oraz sok z cytryny. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Wszystko wymieszać z serem 
feta i napełniać pomidory farszem, po czym przykryć je odkrojoną wcześniej „czapeczką”. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec przez 10 minut. Można również podawać 
na zimno z dodatkiem sosu.
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Pomidory z nadzieniem ryżowo-szpinakowym 
Składniki: 4 duże pomidory, 
500 g młodego szpinaku, cebula, 
2 ząbki czosnku, 5 łyżek masła, pół 
szklanki ugotowanego ryżu, 3 łyżki 
śmietany, 5 łyżek startego żółtego sera, 
bazylia, sól, pieprz
Szpinak przebrać, odciąć korzonki, starannie 
opłukać, podsmażyć na maśle przez 5 min. 
Cebulę i czosnek obrać, posiekać, zeszklić 
na łyżce masła, wymieszać ze szpinakiem. 
Do farszu dodać ugotowany na sypko ryż, 

śmietanę oraz starty żółty ser. Farsz doprawić bazylią, solą i świeżo zmielonym pieprzem. 
Pomidory umyć, odkroić górną część i wydrążyć łyżeczką pestki, pozostawiając przy skór-
ce warstwę miąższu. Wydrążone pomidory napełnić nadzieniem. Farsz posypać wiórka-
mi masła i przykryć odciętymi wierzchami. Pomidory ułożyć w żaroodpornym naczyniu. 
Wstawić do piekarnika o temperaturze 180oC i zapiekać przez 20-30 min.

Sałatka z krewetek w pomidorach
6 pomidorów, 150 g ryżu, 12 gotowanych krewetek, 5 ogórków konserwowych, 
6 czarnych oliwek, 6 liści sałaty, papryka czerwona, pęczek natki pietruszki, 
słoiczek kaparów, grzanki, ser żółty, 3 łyżki majonezu, sos sałatkowy, sól, pieprz
Ugotować ryż. Pomidory umyć i odciąć z góry plasterek na „czapeczkę”, po czym wydrążyć 
pestki, a miąższ włożyć do miski. Do miski wsypać ugotowany ryż, dodać kapary, ogórki, 
paprykę pokrojoną w kostkę i połowę ugotowanych, oczyszczonych i pokrojonych krewe-
tek. Doprawić do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Dodać posiekaną pietruszkę. 
Przygotować sos sałatkowy, wymieszać z majonezem i startym serem. Farsz wymieszać  
z sosem i wypełnić nim wydrążone  pomidory.
Pomidory udekorować przekrojonymi na pół oliwkami i krewetkami. Podawać na listkach 
sałaty. Na końcu posypać grzankami.

Sałatka krabowa z awokado 
Składniki: 3 sztuki dojrzałego awokado, 2 pomidory, 200 g mięsa krabowego 
z puszki (lub paczka drobno pokrojonych paluszków krabowych) majonez, 
cytryna, 50 g pestek dyni, natka kolendry, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz
Awokado przekroić na pół, wyjąć z niech pestki i przy pomocy łyżki delikatnie wydrążyć 
miąższ tak, aby nie uszkodzić skóry. Następnie skropić je sokiem z cytryny, by nie ściem-
niało. Pomidory pokroić w kostkę. Kolendrę posiekać. Z krabowego mięsa odcisnąć sok. 
Wydrążony miąższ awokado pokroić w drobną kostkę, przełożyć do miski. Dodać mięso 
z krabów, majonez, posiekaną natkę kolendry oraz pestki dyni. Całość doprawić do sma-
ku solą i świeżo zmielonym pieprzem. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sok  
z jednej cytryny. Wszystko razem dokładnie wymieszać, a następnie włożyć do łupinek 
awokado.
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Pieczone ziemniaki z nadzieniem z cukinii
Składniki: 4 ziemniaki do pieczenia, 2 łyżki oliwy z oliwek, 200 g pieczarek, 
170 g cukinii, łyżeczka czerwonego octu winnego, łyżeczka musztardy Dijon, 
4 łyżki posiekanej natki pietruszki, sól i pieprz
Piekarnik rozgrzać do temperatury 180°C. Przekłuć każdy ziemniak metalowym szpikul-
cem (dzięki temu upieką się szybciej). Ułożyć ziemniaki bezpośrednio na blasze w piekar-
niku.  Piec około jednej godziny, aż zrobią się miękkie. Przygotować nadzienie pieczarko-
wo-cukiniowe. Rozgrzać dużą patelnię grillową i skropić połową oliwy. Wrzucić pieczarki  
i cukinię pokrojone w plasterki. Smażyć około 15 minut, aż warzywa miejscami mocno się 
przyrumienią, zmiękną i puszczą sok. Przełożyć do miski (wraz z sokiem). Dodać pozosta-
łą oliwę, ocet i musztardę. Doprawić nadzienie solą oraz  pieprzem, starannie wymieszać  
i odstawić. Dodać do nadzienia natkę pietruszki, wymieszać. Ziemniaki wyjąć z piekarnika, 
naciąć i rozchylić nieco połówki, nie oddzielając ich od siebie. Nałożyć farsz do ziemniaków. 
Podawać od razu.

Faszerowane ziemniaczki
Składniki: 4 ziemniaki, opakowanie sera mozzerella, 4 łyżki ketchupu, sól, 
pieprz
Ziemniaki dokładnie umyć (nie obierać), osuszyć, lekko nakłuć widelcem lub nożem. 
Piekarnik nagrzać do temperatury 180oC. Ziemniaki włożyć bezpośrednio na kratkę  
w piekarniku i piec około 1,5 godziny (w zależności od wielkości ziemniaków).
Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Następnie przeciąć na pół, delikatnie wydrążyć środek, po-
zostawiając skórki. Miąższ ziemniaków wrzucić do miski, dodać pokrojoną w kostkę mozza-
rellę, ketchup i przyprawy. Wymieszać. Tak przygotowanym farszem wypełnić skórki ziem-
niaków i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Całość polać ketchupem i zapiekać 15 minut  
w piekarniku nagrzanym do temperatury 180oC, tak, aby ser się stopił. Podawać z mięsem 
oraz surówką.

Cebula faszerowana mięsem  
Składniki: 2 duże cebule,  100 g mielonego mięsa, 
2 łyżki zielonego groszku, ½ papryki, jajko, olej, 
2 łyżki startego żółtego sera, majeranek, sól, pieprz
Cebule umyć i obrać z łusek. Przekroić na połówki. 
Obgotować je w wodzie przez kilka minut. Wydrążyć 
środki, pokroić w małą kostkę i zeszklić na oleju. 
Następnie przysmażoną cebulę połączyć z mięsem 
mielonym, jajkiem oraz przyprawami. Całość sma-
żyć przez trzy minuty. Dodać groszek i pokrojoną pa-
prykę. Farszem napełnić wydrążone połówki cebuli  

i ułożyć je w żaroodpornym naczyniu. Zapiekać w temperaturze 170oC przez 20 minut. Pod 
koniec pieczenia posypać startym żółtym serem. Danie podawać od razu po upieczeniu.
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Faszerowana kalarepka
Składniki: 4 kalarepki, 
200 g kaszy gryczanej,  
150 g wędzonego żółtego sera,  
2 marchewki, 4 pieczarki, 
pół cebuli, świeże oregano, 
szczypiorek, kolendra pieprz, 
zmielone suszone pomidory, sól 
Kaszę gryczaną ugotować w lekko 
osolonej wodzie, tak, aby była ona 
miękka, ale wilgotna. Jeśli odparuje 
nam cała woda, należy ją uzupełnić. 

W przeciwnym razie po zapieczeniu kasza będzie sucha. Kalarepek nie obierać. Gotować 
15 minut w lekko osolonej wodzie tak, aby były chrupkie. Marchewki, cebulę i pieczarki 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach, podsmażyć 5 minut na patelni z minimalną ilością oleju, 
dodać część startego na tarce sera, pieprz i zieleninę. Kiedy ugotowane kalarepki przestygną, 
odkroić górną część i wydrążyć łyżeczką, zostawiając ściankę grubości około centymetra. 
Wydrążone kalarepki uzupełnić farszem i przykryć odkrojoną częścią. Do naczynia żaro-
odpornego przełożyć kaszę gryczaną, posypać suszonymi pomidorami i dodać drobniutko 
posiekany wdrążony środek z kalarepek. Na warstwie tej ułożyć kalarepki z nadzieniem, 
lekko wgniatając w kaszę. Wierzch posypać startym serem. Zapiekać, aż ser się zrumieni. 
Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki i świeżo zmielonym pieprzem. Na 
każdą kalarepkę nałożyć po kawałeczku masła. Podawać gorące jako samodzielne danie.

Kalarepy nadziewane mięsem
Składniki: 3 kalarepy, 200 g mielonego mięsa, 3 pieczarki, cebula, pomidor, 
2 łyżki oleju, przyprawa do mięsa mielonego, 100 g żółtego sera
Kalarepy umyć i gotować w lekko osolonej wodzie przez 15 minut. Gdy ostygną - obrać, ściąć 
wierzch i wydrążyć środek. Mięso mielone podsmażyć na oleju, przyprawić przyprawą do mię-
sa mielonego. Dodać cebulę oraz pomidora pokrojone w kostkę. Pieczarki pokroić w kostkę  
i usmażyć oddzielnie. Przełożyć do mięsa razem z pokrojonym miąższem kalarepy. Całość 
przyprawić do smaku i jeszcze chwilę smażyć. Środek kalarepek wypełnić przygotowanym far-
szem, posypać startym żółtym serem. Piec około 20 min w piekarniku nagrzanym do 180oC.
Upieczone kalarepy można polać sosem beszamelowym.
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Faszerowane buraki
Składniki: 1kg buraczków, saszetka ryżu, pierś z kurczaka, 2 ogórki 
konserwowe, 250 g żółtego sera, natka pietruszki, sól 
Buraki ugotować. Obrać ze skórki i ściąć wierzch. Wydrążyć  środek za pomocą łyżeczki. Ryż 
ugotować w lekko osolonej wodzie. Pierś z kurczaka pokroić w drobną kostkę i podsmażyć 
na patelni. Wszystkie składniki wymieszać z drobno pokrojonym ogórkiem, natką pietruszki  
i startym serem. Farsz nakładać do wydrążonych buraków. Wierzch przykryć plasterkiem 
żółtego sera. Piec w piekarniku około 30 minut w temperaturze 170oC. Podawać na ciepło.

Dynia faszerowana kaszą bulgur i buraczkami
Składniki: dynia Hokkaido, 4 łyżki kaszy bulgur,  burak, pomidor, łyżeczka 
koperku, łyżeczka ostropestu plamistego, przyprawy: curry, sól, pieprz
Kaszę bulgur zalać 3/4 szklanki wody i gotować przez około 8 minut, a następnie odstawić 
na 20 minut pod przykryciem (do czasu wchłonięcia całej wody przez kaszę). Buraczka 
ugotować, obrać, a następnie zetrzeć na tarce. Pomidora obrać ze skórki i pokroić w kostkę. 
Ugotowaną kaszę wymieszać z pomidorem, buraczkami, koperkiem i przyprawami oraz 
ostropestem. Dynię porządnie umyć, przekroić na pół i wydrążyć miąższ. Oprószyć ją curry 
i zapiec samą w piekarniku przez około 20 minut w temperaturze 180oC. Wyjąć, nałożyć farsz  
i zapiekać kolejne 15 minut.

Grillowane faszerowane pieczarki
Składniki: 8 pieczarek, 1/2 szklanki kaszy bulgur, 2 pomidory, świeże listki 
mięty, sól pieprz, sok z połowy cytryny, oliwa z oliwek 
Miętę pokroić bardzo drobno razem z łodyżkami. Pomidory pokroić w drobną kosteczkę, 
wymieszać z miętą i ugotowaną wcześniej kaszą bulgur. Doprawić do smaku solą, oliwą 
z oliwek i sokiem z cytryny. Pieczarki oczyścić, usunąć nóżki, a następnie ułożyć w pie-
karniku blaszkami do góry. Zapiec przez 15 minut w temperaturze 180oC. Zgromadzony 
w środku pieczarek sok odlać. Tak przygotowane pieczarki faszerować sałatką i posypać 
świeżo mielonym pieprzem.
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Pieczarki z ziołami
Składniki: 12 dużych pieczarek, 2 cebule, 
2 ząbki czosnku, łyżka soku z cytryny, 
2 jajka, 2 łyżki masła, sól i pieprz 
do smaku, łyżeczka suszonej bazylii
Umyte pieczarki wysuszyć ręcznikiem papie-
rowym. Odciąć nóżki. Kapelusze oprószyć 
solą, pieprzem i suszoną bazylią. Skropić so-
kiem z cytryny. Pozostawić na około 10 minut. 
Cebulę, czosnek i nóżki pieczarek drobno po-
siekać i smażyć na maśle. Dodać bazylię, jajka. 
Wymieszać, doprawić solą i pieprzem, smażyć 

na małym ogniu do momentu ścięcia się jajek. Ciepłym farszem napełniać kapelusze pie-
czarek. Foremkę do pieczenia wysmarować masłem, ułożyć na  niej pieczarki. Piec około 
15-20 minut. Podawać z sałatką z pomidorów.

Pieczarki zapiekane z serem
Składniki: 10 dużych pieczarek, 
filet z kurczaka, cebula, papryka, 
2 ząbki czosnku, 1/2 puszki 
kukurydzy, 5 plasterków sera 
żółtego, 1/2 sera typu camembert, 
przyprawy: sól, pieprz, papryka 
słodka, papryka ostra, zioła 
prowansalskie
Pieczarki obrać i usunąć z nich nóżki. 
Lekko wydrążyć środek tak, by zrobiło 
się wgłębienie. Pieczarki ułożyć na bla-
sze. Przygotować farsz: filet z kurcza-
ka, cebulę, paprykę i czosnek pokroić 

w bardzo drobną kostkę. Na patelni rozgrzać olej i podsmażyć kurczaka, a następnie dodać 
pokrojone warzywa i kukurydzę. Smażyć do miękkości warzyw, doprawić do smaku solą, 
pieprzem i przyprawami. Plasterki sera pokroić w kostkę. Do każdej pieczarki włożyć po 
łyżeczce pokrojonego żółtego sera, a następnie wypełnić je farszem. Na górę ułożyć pla-
sterki sera pleśniowego. Piec 20 minut w 180oC.

Cykoria faszerowana łososiem
Składniki: jedna gruba cykoria, 20 dag wędzonego łososia, limonka, pęczek 
świeżego szczypiorku, łyżka majonezu
Limonkę sparzyć, zetrzeć z niej skórkę, wycisnąć sok. Łososia pokroić nożem w drobniutką 
kosteczkę. Posiekać szczypiorek. Wymieszać łososia ze skórką i sokiem z limonki oraz szczy-
piorkiem. Listki cykorii poodrywać od głąba, nałożyć sałatkę i udekorować majonezem. 
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Smak przygotowanych dań z warzyw 
i owoców możemy wzbogacić na przykład 

oryginalnymi sosami lub dipami. Nawet najprostsze 
danie stanie się kulinarnym hitem, jeśli podamy do niego 
dip, czyli sos na zimno. Trudno  sobie wyobrazić bez sosu 

grilla, czy dań wykonanych z warzyw. Najlepsze jest to, 
że są on bardzo proste w wykonaniu, a smakują 

wybornie. 

Grecki sos, czyli tzatziki ze szczypiorkiem
Składniki: 250 ml jogurtu naturalnego, ½ szklanki śmietany, łyżka oliwy, ogórek, 
3 ząbki czosnku, szczypiorek, sól i pieprz
Ogórka zetrzeć na tarce o dużych oczkach, posolić, odstawić na 20 minut. Gdy puści sok, 
należy go odcisnąć i odlać. Jogurt wmieszać ze śmietaną. Dodać ogórki, czosnek (posiekany 
drobno lub  przeciśnięty przez praskę), oliwę i drobno pokrojony szczypiorek. Doprawić 
do smaku świeżo zmielonym pieprzem i solą.     

Sos tzatziki z koperkiem
Składniki: 200 ml jogurtu greckiego, duży ząbek czosnku, 7 kropli soku 
z cytryny, zielony ogórek, koperek, sól, pieprz
Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. Dodać do jogurtu. Ogórka zetrzeć na tarce  
i również dodać do jogurtu. Posiekać  koperek i dorzucić do sosu. Doprawić do smaku solą 
i pieprzem, dodać kilka kropel soku z cytryny. Całość dokładnie wmieszać i na godzinę 
wstawić do lodówki.

Czosnkowy sos z kaparami
Składniki: 250 ml jogurtu naturalnego, 3 ząbki czosnku, jajko, ogórek 
konserwowy, łyżka kaparów, sól, pieprz
Jogurt wymieszać z drobno posiekanym lub  przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Dodać 
posiekane jajko ugotowane na twardo, ogórek i kapary. Wymieszać. Doprawić do smaku solą  
i świeżo zmielonym pieprzem.
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Sos ziołowy
Składniki: 200 g serka homogenizowanego, ogórek, świeże listki mięty, sól 
ziołowa  
Serek wymieszać z drobno posiekanym ogórkiem i listkami mięty. Doprawić do smaku.

Sos orientalny
Składniki: 150 ml jogurtu naturalnego, 2 szalotki, ½ łyżki curry, łyżka 
posiekanych mandarynek, przyprawy sól i pieprz, ½ łyżeczki chilli, łyżka oleju 
Szalotki zeszklić na łyżce oleju. Oprószyć chili i curry, zesmażyć. Ostudzić. Dodać jogurt  
i posiekane mandarynki. Doprawić do smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem.

Aromatyczny i pełen smaku sos z awokado 
Składniki: 300 ml jogurtu naturalnego, ¼ awokado, pęczek świeżej pietruszki, 
2 ząbki czosnku, 4 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy, łyżka soku z cytryny, sól, 
pieprz 
Składniki sosu zmiksować w blenderze. Doprawić do smaku solą i pieprzem.
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