
1



2

Dynia faszerowana marynowanymi pieczarkami 23
Papryka faszerowana soczewicą i pomidorami  24
Galaretka z groszkiem i kukurydzą   25
Gulasz z ciecierzycą i szpinakiem   26
Kaczka z puree z groszku    27
Makaron z dynią i kukurydzą    28
Mini zapiekanki z groszku, koziego sera i pietruszki 29
Pasztet z kukurydzy i soczewicy   30
Kolorowa zapiekanka jajeczna    31
Tarta z boczkiem i zielonym groszkiem   32
Zapiekanka ziemniaczana z kukurydzą, groszkiem
i cheddarem      33

Brownie z czerwonej fasoli z malinami   35
Ciasto marchewkowe     36
Ciasto marchewkowe z morelami   37
Czekoladowe babeczki z ciecierzycy   38
Keks kukurydziany z rozmarynem   39

Hummus z pieczonym bakłażanem   4
Sałatka z jajka i groszku   5
Kieszonki z kukurydzą i tuńczykiem   6
Koreczki z pieczarkami   7
Pasta z białej fasoli i orzechów włoskich   8
Paszteciki z fasoli flażoletki i suszonych grzybów  9
Pierożki z kurczakiem i kukurydzą   10
Śledzie z ogórkiem i groszkiem   11
Smalec z białej fasoli z karmelizowaną cebulą  
i gryczanymi skwarkami   12
Warkocze z czerwoną fasolą   13

Krem z kukurydzy z pikantnym popcornem  15
Krem ze szpinaku i pesto    16
Marchewkowa zupa imbirowa    17
Pikantna zupa z soczewicy    18
Pikantny krem z dyni     19
Zupa dyniowa z kurczakiem    20
Risotto z boczkiem i groszkiem    22



3

przekąski
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Składniki:
• 1 bakłażan
• 1 puszka Cieciorki Na Parze Bonduelle 425 ml
• 50 g tahini
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka mielonego kuminu
• sok z połowy cytryny
• 2 łyżki oleju sezamowego 
• sól

Przygotowanie:
1. Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni. 
2. Wsadzamy bakłażana w całości do piekarnika i pieczemy   
 40 minut. Wyjmujemy, studzimy i zdejmujemy z niego skórkę. 
3. Umieszczamy bakłażana w blenderze razem z pozostałymi   
 składnikami i miksujemy na gładką masę. 
4. Dosalamy do smaku. 
5. Można udekorować ziarnami cieciorki, mieloną papryką i plamą  
 oleju sezamowego.

1h 2 porcje

polecamy:

łatwy

Hummus
z pieczonym
bakłażanem

Cieciorka Ugotowana Na Parze Bonduelle to chrupiące, jędrne 
ziarna z minimalną ilością zalewy, bez odsączania. Dzięki 
innowacyjnemu procesowi przygotowania na parze, Cieciorka 
nie traci na jędrności, zachowuje pełnię smaku oraz wartości 
odżywczych. 
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Sałatka z jajka
i groszku

Składniki:
• 3 jajka
• mała puszka Groszku Ekstradrobnego 212 ml
• 2 ogórki konserwowe
• 80 g marynowanej cebulki (waga po odsączeniu)
• 80 g ser żółtego
• pół pęczka drobnego szczypiorku
• kilka łyżek majonezu
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Jajka zalewamy wodą, gotujemy na twardo przez około 7 minut  
 od zagotowania wody. Następnie odcedzamy je, przelewamy  
 zimną wodą i pozostawiamy na około 10 minut do wystygnięcia.  
 Jajka obieramy ze skorupek. 
2. Jajka, ogórki i żółty ser kroimy w kostkę, szczypiorek drobno  
 siekamy, cebulki kroimy na pół. 
3. W misce umieszczamy ser, ogórki, jajka, cebulkę szczypiorek,  
 odsączony groszek. Dodajemy kilka łyżek majonezu, mieszamy.  
 Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, ponownie mieszamy. 
4. Sałatkę z groszkiem i jajkiem podajemy z dodatkiem   
 świeżego pieczywa. 

30 min 2-3 porcje łatwy

polecamy:
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Składniki:
•  gotowe ciasto francuskie
•  puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle 425 ml
•  puszka tuńczyka 250 ml
•  3 cebule
•  2 ząbki czosnku
•  świeży koperek
•  sól, pieprz

Przygotowanie:
1. Cebulę i czosnek drobno kroimy. Chwilę podsmażamy na patelni.  
 Kukurydze i tuńczyka odsączamy. Koperek siekamy.
2. Łączymy kukurydzę z tuńczykiem, cebulą z czosnkiem   
 i koperkiem, doprawiamy solą i pieprzem.  
3. Ciasto kroimy na kwadraty. Na każdą cześć ciasta wykładamy  
 porcje farszu, sklejamy ze sobą dwa rogi ciasta. Pieczemy   
 w 220 stopniach przez 15-20 minut, aż do zrumienienia.

30 min 8 porcji średni

Kieszonki
z kukurydzą
i tuńczykiem

polecamy:

Złocista kukurydza Bonduelle to świetny dodatek do wielu dań. 
Naturalnie słodka, bez dodatku cukru, doda Twoim potrawom 
koloru i chrupkości. Kukurydza jest nie tylko niemodyfikowana 
genetycznie, jest także źródłem witaminy B9, czyli kwasu foliowego, 
który jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowy wzrost 
i funkcjonowanie wszystkich komórek naszego organizmu. 
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Koreczki
z pieczarkami

Składniki:
• słoik Marynowanych Pieczarek Bonduelle 314 ml
• pół czerwonej papryki
• 2 kabanosy
• 60 g żółtego sera
• pół słoiczka marynowanych cebulek
• kilkanaście zielonych oliwek
• pół słoiczka marynowanych korniszonów
• wykałaczki

Przygotowanie:
1. Oczyszczoną paprykę kroimy w kostkę. Kabanosy kroimy   
 w kawałki o długości 1 centymetra. Ser kroimy w kostkę. 
2. Pieczarki odcedzamy, płuczemy na sicie. 
3. Kawałki warzyw nabijamy na przemian na wykałaczki, zaczynając  
 od pieczarek, a kończąc na kawałku sera. 
4. Koreczki z pieczarkami układamy na półmisku i podajemy do 
 świeżego pieczywa. 

15 min łatwy

polecamy:

Pieczarki marynowane Bonduelle to doskonała przekąska. 
Pyszne, jędrne główki pieczarek świetnie sprawdzą się w formie 
koreczków lub drobno posiekane idealnie uzupełnią wszelkie 
sosy i pasty np. z jajkiem czy wędzoną rybą. Wyśmienicie 
smakują również w daniach na ciepło.
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Składniki:
• puszka Białej Fasoli Na Parze Bonduelle 425 ml
• szklanka posiekanych włoskich orzechów
• 1 cebula cukrowa
• 3 ząbki czosnku
• garść rukoli
• 3 łyżki masła
• sól, pieprz

Przygotowanie:
1. Cebulę siekamy i szklimy na maśle, dodajemy fasolę,  
 podprażony czosnek, garść rukolii i orzechy. Dusimy około   
 10 minut na małym ogniu.
2. Przyprawiamy i blendujemy na gładką masę. Podajemy  
 np. z podpłomykiem.

15 min łatwy

Pasta z białej fasoli 
i orzechów włoskich

polecamy:

Biała fasola Cannellini Ugotowana Na Parze Bonduelle to 
chrupiące, jędrne ziarna z minimalną ilością zalewy, bez 
odsączania. Dzięki innowacyjnemu procesowi przygotowania na 
parze, Biała fasola Cannellini nie traci na jędrności, zachowuje 
pełnię smaku oraz wartości odżywczych. 



9

Paszteciki
z fasoli flażoletki
i suszonych grzybów

Składniki:
Na ciasto:
• 0,5 kg mąki pszennej
• 2 łyżki suchych drożdży
• szklanka letniej wody
• szczypta soli i cukru
Na farsz:
• puszka Fasoli Flażoletki Bonduelle 425 ml
• szklanka suszonych grzybów
• cebula
• 3 łyżki masła
• sól, pieprz
• garść świeżego rozmarynu

Przygotowanie:
1. Grzyby namaczamy w wodzie. Cebulę kroimy w kostkę    
 i podsmażamy na maśle. Dodajemy fasolę, posiekane grzyby,   
 przyprawy i zioła. Kiedy farsz będzie wystarczająco miękki   
 wykładamy go na deskę i siekamy nożem. Wstawiamy do lodówki. 
2. Składniki na ciasto mieszamy do momentu uzyskania jędrnego   
 ciasta. Odstawiamy w ciepłe miejsce, pod przykryciem na około   
 1,5 godziny. Kiedy ciasto wyrośnie rozwałkowujemy na cienki   
 placek, kroimy w kwadraty wielkości około 3x3 cm, brzegi    
 smarujemy delikatnie wodą, wykładamy łyżeczkę farszu    
 i zaklejamy. Odstawiamy na około 1 godzinę pod przykryciem.   
 Pieczemy w temperaturze 180 stopni około 30 minut.

3 h 8-10 porcji trudny

polecamy:
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Składniki:
• 2 opakowania ciasta francuskiego
• 1 pierś z kurczaka (około 200 g)
• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• pół czerwonej papryczki chili
• pół żółtej papryki
• 1 łyżeczka suszonego oregano
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Mięso kroimy w małą kostkę. Oczyszczoną paprykę siekamy   
 w kostkę. Czosnek, chili bez pestek i cebulę drobno siekamy. 
2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę, czosnek, chili   
 i paprykę. Smażymy przez 3-4 minuty. Dorzucamy mięso, smażymy  
 dalej przez około 5-7 minut, aż przestanie być surowe w środku. Pod  
 koniec doprawiamy farsz solą, pieprzem i oregano. 
3. Zawartość patelni przekładamy do miseczki, dodajemy mieszankę   
 Mexico, mieszamy. Odstawiamy do ostygnięcia. 
4. Każdy płat ciasta francuskiego dzielimy na 15 kwadratów. Na środku  
 każdego kwadratu układamy łyżeczkę farszu. Zlepiamy przeciwległe  
 brzegi, formując pierożki w kształcie trójkąta i układamy je na   
 blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą silikonową.   
 Roztrzepujemy jajko, przy pomocy pędzelka smarujemy nim każdego  
 pierożka. Wierzch pierożków posypujemy sezamem. 
5. Pieczemy w temp. 200 stopni przez około 15-20 minut, aż wierzch   
 pierożków ładnie się zrumieni. Podajemy z ulubionym dipem. 

30 min 4-6 porcji średni

Pierożki z kurczakiem 
i kukurydzą

• mała puszka Mieszanki   
 Warzywnej Mexico    
 Bonduelle 212 ml
• 1 jajko
• biały lub czarny sezam

polecamy:
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Śledzie
z ogórkiem
i groszkiem

15 min 4-6 porcji łatwy

polecamy:

Składniki:
• 200 g filetów śledziowych w oleju
• 1/2 czerwonej cebuli, drobno posiekanej
• puszka Groszku Tradycyjnego 400 ml
• 2 ogórki konserwowe
• 4 czubate łyżki kwaśnej śmietany
• 2 czubate łyżki majonezu
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka octu winnego
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Śledzie wyjmujemy z oleju, kroimy w 3-centymetrowe kawałki.   
 Cebulę obieramy, drobno siekamy. Ogórki kroimy w kostkę   
 podobnej wielkości.
2. W miseczce łączymy śmietanę, majonez, musztardę, ocet, dodajemy  
 pieprz do smaku i małą szczyptę soli. Dokładnie mieszamy.
3. Na talerzu układamy kawałki śledzi, posypujemy posiekanymi   
 ogórkami, cebulką oraz odcedzonym groszkiem. Zalewamy sosem.   
 Odstawiamy do lodówki na około 2-3 godziny. Podajemy    
 z dodatkiem świeżego pieczywa.



12

Składniki:
•  puszka Białej Fasoli Cannellini Na Parze
  Bonduelle 425ml 
•  jabłko
•  cebula
•  ząbek czosnku
•  łyżka sosu sojowego
•  łyżeczka miodu
•  łyżeczka wędzonej papryki
•  2 goździki
•  gałązka rozmarynu
•  3 ziarenka ziela angielskiego
•  ½ łyżeczki mielonego pieprzu
•  szczypta soli
•  3 łyżeczki oliwy
•  100 g białej kaszy gryczanej

Przygotowanie:
1. Kaszę skrapiamy łyżeczką oliwy i mieszamy z ½ łyżeczki wędzonej   
 papryki. Przekładamy na blachę wyłożoną pergaminem i pieczemy   
 w 180 stopniach przez 10 minut.
2. Białą fasolę miksujemy ze szczyptą soli i łyżeczką oliwy    
 na gładką pastę.
3. Na patelni podsmażamy posiekaną w kostkę cebulę, jabłko,   
 rozmaryn i przyprawy. Po 4 minutach dodajemy sos sojowy i miód,   
 karmelizujemy jeszcze przez 3 minuty.
4. Do pasty z fasoli dodajemy podsmażone na pataleni składniki,   
 mieszamy, posypujemy z wierzchu skrawkami z kaszy gryczanej. 
5. Smalec z fasoli serwujemy z pieczywem i ogórkiem kiszonym.

15 min 4-6 porcji łatwy

Smalec z białej
fasoli z karmelizowaną
cebulą i gryczanymi 
skwarkami

polecamy:
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Warkocze
z czerwoną 
fasolą

Składniki:
• mała puszka Czerwonej Fasoli Na Parze
 Bonduelle 212 ml
• opakowanie ciasta francuskiego
• 3 ząbki czosnku
• musztarda
• jajko
• sól

Przygotowanie:
1. Ciasto francuskie rozwałkowujemy i smarujemy rozgniecionym  
 czosnkiem z musztardą, dzielimy na 9 równych długich pasów.  
 Każdy z nich skręcamy tak, aby część z musztardą była w środku  
 i formujemy warkocze.
2. Do gotowych dodajemy czerwoną fasolę, smarujemy   
 roztrzepanym jajkiem i posypujemy grubą solą. 
3. Pieczemy przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 220 stopni.

30 min 2-3 porcje łatwy

polecamy:

Czerwona fasola Ugotowana Na Parze Bonduelle to chrupiące, 
jędrne ziarna z minimalną ilością zalewy, bez odsączania. Dzięki 
innowacyjnemu procesowi przygotowania na parze, Czerwona 
fasola nie traci na jędrności, zachowuje pełnię smaku oraz 
wartości odżywczych. 



14

zupy
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Krem z kukurydzy 
z pikantnym
popcornemSkładniki:

• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 2 puszki Kukurydzy Złocistej Bonduelle 425 ml
• 1 l bulionu
• 200 ml śmietany 12%
• 2 ziemniaki
• 1 łyżka oleju
• 1/2 łyżeczki suszonej kolendry
• 1/2 łyżeczki czerwonej papryki
• 1/2 łyżeczki kurkumy
• sól, pieprz do smaku
• 4 łyżki ziaren kukurydzy
• 1 łyżka oleju
• sól, papryka chilli

Przygotowanie:
1. Cebulę kroimy w kostkę, szklimy na łyżce oleju. Dodajemy mieloną   
 paprykę i kurkumę, chwilę smażymy, żeby wydobyć aromat. Dodajemy  
 przeciśnięty przez praskę czosnku oraz odcedzoną kukurydzę, chwilę  
 smażymy. Następnie zalewamy bulionem i dodajemy pokrojone w   
 kostkę ziemniaki. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Zupę zdejmujemy  
 z ognia, dodajemy pozostały bulion, śmietanę i suszoną kolendrę,   
 miksujemy na krem. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem, ponownie  
 stawiamy na gazie i krótko gotujemy.
2. W rondelku zagrzewamy łyżkę oleju. Wsypujemy ziarna kukurydzy  
 i przykrywamy rondel pokrywką. Podgrzewamy, aż ziarenka popękają.  
 Lekko solimy i posypujemy mielonym chilli. Zupę podajemy z popcornem  
 na wierzchu.

30 min 3-4 porcje łatwy

polecamy:
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Składniki:
• 5 szklanek wywaru warzywnego lub drobiowego
• 4 ziemniaki
• 1 duża cebula
• szpinak 1000 listków Bonduelle
• 1 duży ząbek czosnku lub 2 średniej wielkości
• doniczka bazylii
• 3 łyżki pestek słonecznika
• oliwa 
• sól i świeżo zmielony pieprz do smaku
• olej do smażenia

Przygotowanie:
1. Cebulę obieramy, kroimy w drobną kostkę. Ziemniaki obieramy,   
 kroimy w większą kostkę. 
2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę i ziemniaki. Smażymy,  
 od czasu do czasu mieszając, przez około 4-5 minut. 
3. Zawartość patelni przekładamy do garnka z ciepłym wywarem.   
 Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu przez   
 około 5-10 minut do miękkości ziemniaków. Dokładamy szpinak,   
 podgrzewamy przez około 2 minuty, aż szpinak się ugotuje.    
 Wyłączamy płomień pod patelnią i lekko studzimy zupę. 
4. W moździerzu rozcieramy czosnek, kolejno dodajemy słonecznik   
 i dokładnie rozcieramy. Dodajemy bazylię, szczyptę soli, ugniatamy,  
 dolewając stopniowo oliwę w takiej ilości, by otrzymać gęstą pastę. 
5. Pesto bazyliowe dodajemy do zupy, całość dokładnie miksujemy   
 przy pomocy ręcznego blendera. Zupę ponownie stawiamy    
 na palniku, przyprawiamy ją do smaku solą i pieprzem,    
 zagotowujemy i nalewamy do miseczek lub kubeczków. 

30 min 4 porcje trudny

Krem ze
szpinaku i pesto

polecamy:
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Marchewkowa 
zupa imbirowa

Składniki:
• puszka Młodej Marchewki
 Ekstradrobnej Bonduelle 425 ml
• bulion z młodej włoszczyzny
• imbir
• lubczyk
• natka pietruszki

Przygotowanie:
1. Razem z bulionem z młodych warzyw gotujemy cieniutkie plastry imbiru.
2. Kiedy bulion będzie gotowy przecedzamy go tak aby pozbyć    
 się warzyw. Następnie dodajemy młode marchewki i gotujemy    
 jeszcze mieszając. Podajemy ze świeżym lubczykiem i natką pietruszki.

45 min 4 porcje łatwy

polecamy:
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Składniki:
• puszka Soczewicy Na Parze Bonduelle 425 ml
• 2 szklanki bulionu warzywnego
• 1 marchewka
• 1 por (tylko biała część)
• żółta papryka
• czerwona papryka
• papryka chili
• cebula
• świeże zioła
• sól, pieprz
• oliwa z oliwek

Przygotowanie:
1. Posiekaną cebulę i paprykę chili szklimy na maśle.
2. Dodajemy opłukaną soczewicę i pozostałe warzywa.
3. Smażymy na wolnym ogniu około 10 minut, ciągle mieszając.
4. Zalewamy bulionem i gotujemy około 30 minut pod przykryciem.

50 min 4 porcje łatwy

Pikantna zupa
z soczewicy

polecamy:

Soczewica Ugotowana Na Parze Bonduelle to chrupiące, 
jędrne ziarna z minimalną ilością zalewy, bez odsączania. Dzięki 
innowacyjnemu procesowi przygotowania na parze, Soczewica 
nie traci na jędrności, zachowuje pełnię smaku oraz wartości 
odżywczych. 
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Pikantny
krem z dyni

Składniki:
• 1 duża cebula
• 1 papryczka chili
• 3-centymetrowy kawałek imbiru
• 2 ząbki czosnku
• 1 opakowanie Zupy-krem dyniowej Bonduelle
• 500 ml bulionu warzywnego
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Cebulę, chili, imbir i czosnek drobno siekamy. 
2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę, chili, imbir   
 i czosnek. Smażymy przez około 5 minut. 
3. W garnku zagotowujemy bulion, dodajemy zawartość patelni  
 i oraz mrożonkę zupa dyniowa Bonduelle. Doprawiamy do smaku  
 solą oraz pieprzem. 
4. Gotujemy przez około 3 minuty. Zupę lekko studzimy, a następnie  
 blendujemy na krem. 
5. Zupę ponownie podgrzewamy i nalewamy na talerze. 

30 min 4 porcje łatwy

polecamy:

Zupa krem Bonduelle to szybki sposób na pyszną, zdrową,
pełną koloru zupę. Zupę przygotujesz już w 3 minuty i to na dwa 
różne sposoby - z kawałkami warzyw lub zupę krem.
Wystarczy, że dodasz wodę i doprawisz do smaku, lub trochę 
śmietany i zblendujesz.
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Składniki:
• 1 opakowanie Zupy-krem dyniowej Bonduelle
• 1 cebula
• 4-centymetrowy kawałek imbiru
• 1 papryka chili
• 2 ząbki czosnku
• 3 szklanki bulionu drobiowego
• ¾ szklanki mleka kokosowego
• 1 duża pierś z kurczaka (350 g)
• 1 łyżka sosu rybnego
• 1-2 łyżki jasnego sosu sojowego
• 1 łyżeczka cukru
• sok z połowy cytryny
• puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle 212 ml

Przygotowanie:
1. Cebulę, imbir, czosnek i chili drobno siekamy. Oczyszczoną pierś   
 z kurczaka kroimy w nieduże kawałki. 
2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę, czosnek i chili.   
 Smażymy przez 3-4 minuty. 
3. W rondlu umieszczamy bulion i mleko kokosowe. Zagotowujemy.   
 Wrzucamy mięso i gotujemy na małym ogniu przez 7 minut. 
4. Dodajemy zawartość opakowania Zupy krem dyniowej Bonduelle,   
 sos rybny, sojowy, cukier, sok z cytryny oraz odsączoną kukurydzę.  
 Gotujemy przez około 2-3 minuty.
5. Zupę dyniową z kurczakiem nalewamy do miseczek i podajemy. 

30 min 4 porcje łatwy

Zupa dyniowa
z kurczakiem

polecamy:
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dania
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Składniki:
• 1 szklanka ryżu arborio
• 1 l bulionu
• 1 mała cebula
• 100 g boczku
• 200 g mrożonego Groszku Bonduelle Na Parze Bonduelle
• 1 łyżka masła
• 50 g parmezanu
• świeżo mielony pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Boczek pokroić w kostkę, wrzucić na patelnię i pozwolić, by wytopił  
 się tłuszcz. Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić z boczkiem. Dodać   
 łyżkę masła i wsypać suchy ryż. Mieszać, aż pokryje się tłuszczem   
 i zrobi się lekko przezroczysty na brzegach.
2. Bulion doprowadzić do wrzenia, wyłączyć gaz. Ryż zalać pierwszą   
 chochlą bulionu, mieszać, aż wchłonie cały płyn. Ponawiać, aż ryż   
 będzie gęsty, kremowy i odpowiednio miękki, ale nie rozgotowany –  
 warto kosztować pod koniec gotowania. Wraz z ostatnią porcją bulionu  
 dodać mrożony groszek.
3. Wmieszać do ryżu 50g startego parmezanu, dzięki czemu potrawa zyska  
 aksamitną konsystencję i intensywny smak. Przyprawić pieprzem.

45 min 2-3 porcje średni

Risotto
z boczkiem
i groszkiem

polecamy:
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Dynia faszerowana 
marynowanymi 
pieczarkamiSkładniki:

• słoik Marynowanych Pieczarek Bonduelle 314 ml
• natka pietruszki
• czosnek
• 2 łyżki masła
• 2 małe dynie

Przygotowanie:
1. Dynię dokładnie myjemy i usuwamy środek, do wydrążonej  
 dyni nakładamy, posiekany czosnek, masło, natkę pietruszki  
 oraz pokrojone w kostkę pieczarki.
2. Pieczemy w piecu aż dynia stanie się miękka (ok. 20-25 minut).

30 min 2 porcje łatwy

polecamy:

Pieczarki marynowane Bonduelle to doskonała przekąska. 
Pyszne, jędrne główki pieczarek świetnie sprawdzą się w formie 
koreczków lub drobno posiekane idealnie uzupełnią wszelkie 
sosy i pasty np. z jajkiem czy wędzoną rybą. Wyśmienicie 
smakują również w daniach na ciepło.
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Składniki:
• puszka Soczewicy Na Parze Bonduelle 425 ml
• 2 żółte papryki
• 2 pomidory 
• natka pietruszki
• lubczyk

Przygotowanie:
1. Z papryki usuwamy nasiona i wydrążamy środek. Zostawiamy   
 końcówkę z ogonkiem, aby przykryć farsz przy pieczeniu.    
 W garnuszku dusimy w sosie własnym żółte pomidory aż powstanie  
 gładki sos.
2. Dodajemy soczewicę, przyprawiamy świeżym lubczykiem i natką   
 pietruszki i łączymy z soczewicą.
3. Następnie gotowy farsz przekładamy do papryki i pieczemy aż   
 papryka stanie się miękka (ok. 15 minut).

30 min 2 porcje łatwy

Papryka faszerowana 
soczewicą
i pomidorami

polecamy:
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Galaretka
z groszkiem
i kukurydząSkładniki:

• 2 całe udka z kurczaka
• Puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle 425 ml
• włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, por, cebula)
• kilka ziaren angielskiego ziela oraz pieprzu
• 2 listki laurowe
• 1 litr wody
• 2 ząbki czosnku
• natka pietruszki
• sól, pieprz
• 20 g żelatyny
• ew. Groszek Tradycyjny Bonduelle

Przygotowanie:
1. Udka myjemy. Warzywa obieramy i kroimy w mniejsze kawałki.   
 Cebulę opiekamy na palniku. Wrzucamy udka, pokrojone warzywa   
 i przyprawy do garnka, zalewamy wodą. Gotujemy na małym ogniu do  
 uzyskania klarownego rosołu. Doprawimy solą i pieprzem. Po   
 ugotowaniu odcedzamy i pozostawiamy do ostygnięcia.
2. Mięso kroimy na małe kawałki (bez skóry). Drobno siekamy czosnek  
 i natkę pietruszki.
3. Odlewamy ok. pół szklanki rosołu i rozpuszczamy w nim żelatynę.   
 Odstawiamy na chwilę do napęcznienia.
4. Resztę rosołu powoli podgrzewamy, dodajemy gotową żelatynę, ciągle  
 mieszając. Chwilę podgrzewamy.
5. Na dno miseczek układamy po łyżce kukurydzy i/lub groszku,   
 następnie kawałki kurczaka. Posypujemy czosnkiem i natką. Zalewamy  
 wywarem. Ostawiamy do ostygnięcia a następnie wkładamy do   
 lodówki, aby galareta stężała.

120 min 8 porcji średni

polecamy:
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Składniki:
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 mała cukinia
• pół czerwonej papryki
• 2 puszki krojonych pomidorów bez skóry
• pół łyżeczki mielonego kminu rzymskiego
• 1/3 łyżeczki mielonej kolendry
• 1/3 łyżeczki cayenne
• 2 puszki Cieciorki Na Parze Bonduelle 425 ml
• szpinak mrożony 1000 listków Bonduelle
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:
1. Cebulę i czosnek drobno siekamy. Paprykę kroimy w podłużne   
 kawałki, cukinię wzdłuż na cztery części, a następnie w małe kawałki.
2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę i czosnek. Smażymy  
 przez 3-4 minuty
3. Dokładamy cukinię i paprykę, przesmażamy przez 5 minut. 
4. Kolejno wlewamy pomidory, dodajemy kmin rzymski, kolendrę   
 i cayenne. Przykrywamy i gotujemy przez około 10 minut. 
5. Sos doprawiamy do smaku solą i pieprzem, dodajemy cieciorkę i 3-4  
 porcje mrożonego szpinaku 1000 listków. Przykrywamy i gotujemy  
 dalej przez 5 minut, aż liski szpinaku się rozmrożą. Mieszamy,   
 nakładamy na talerze i podajemy. 

30 min 3-4 porcje średni

Gulasz z ciecierzycą
i szpinakiem

polecamy:
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Kaczka z puree
z groszku

Składniki:
• 2 podwójne piersi kacze
• 2 duże jabłka
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka majeranku
• 1 łyżeczka tymianku 
 i gałązka świeżego rozmarynu
• sól, pieprz
• oliwa

Przygotowanie:
1. Piersi kacze myjemy i osuszamy papierowym ręcznikiem. Nacinamy  
 skórę, uważając przy tym, aby nie przeciąć mięsa.
2. Do miski wyciskamy przez praskę czosnek, dodajemy majeranek,   
 tymianek i rozmaryn oraz dolewamy 1/2 łyżki oliwy. Doprawiamy solą  
 i pieprzem. Dokładnie mieszamy. Marynatą nacieramy kaczkę.
3. Piersi obsmażamy na patelni aż do zrumienienia się każdej ze stron.
4. Jabłka obieramy ze skórki i kroimy na małe ćwiartki.
5. W żaroodpornym naczyniu układamy podsmażone piersi oraz jabłka.  
 Pieczemy w 200stC przez ok. 40 minut.
6. Gotujemy ziemniaki, kiedy będą półtwarde wrzucamy groszek.    
 Gotujemy kilka minut. Gotowe warzywa blendujemy, dodajemy   
 przeciśnięty przez praskę czosnek i masło,  doprawiamy solą i pieprzem.
7. Piersi podajemy z pieczonymi jabłkami i porcją puree z groszku.  
 solą oraz pieprzem. 

60 min 2-4 porcje trudne

Na puree:
• 2 puszki Groszku Tradycyjnego
 Bonduelle 400 ml
• 3 ziemniaki
• ząbek czosnku
• sól, pieprz,
• łyżka masła

polecamy:
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Składniki:
• puszka Kukurydzy z chili Bonduelle 425 ml
• makaron spaghetti 
• mała dynia
• łyżka śmietany
• sól i pieprz

Przygotowanie:
1. Obrane kawałki dyni kroimy w kostkę i dusimy na maśle, dodając   
 łyżkę śmietany. Doprawiamy świeżo mielonym pieprzem.
2. Ugotowany makaron przekładamy do patelni z dynią i chwilę   
 mieszamy. Na koniec dosypujemy kukurydzę z chilli.

30 min 2-3 porcje średni

Makaron z dynią
i kukurydzą

polecamy:

Złocista kukurydza Bonduelle to świetny dodatek do wielu dań. 
Naturalnie słodka, bez dodatku cukru, doda Twoim potrawom 
koloru i chrupkości. Kukurydza jest nie tylko niemodyfikowana 
genetycznie, jest także źródłem witaminy B9, czyli kwasu foliowego, 
który jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowy wzrost 
i funkcjonowanie wszystkich komórek naszego organizmu. 
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Mini zapiekanki
z groszku, koziego 
sera i pietruszki

Składniki:
• puszka Groszku Tradycyjnego Bonduelle 400 ml
• kostka twardego koziego sera
• natka pietruszki
• opakowanie ciasta francuskiego
• szklanka śmietany 36%
• 2 jajka
• 2 łyżki masła
• sól, pieprz

Przygotowanie:
1. Foremki smarujemy masłem i wykładamy francuskim ciastem.   
 Pieczemy około 5 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.
2. W czasie kiedy spód zapiekanki piecze się w piekarniku    
 przygotowujemy farsz. Śmietanę, jajka i kozi ser blendujemy na   
 gładka masę, dodajemy groszek, posiekana natkę pietruszki i przyprawy.
3. Na wpół upieczone foremki wypełniamy farszem i ponownie pieczemy  
 przez 15-20 minut. Dekorujemy groszkiem i natką pietruszki.

30 min 6 porcji średni

polecamy:

Groszek Bonduelle to pochodzące prosto z polskich Kujaw 
zielone, soczyste kuleczki, których delikatny smak i konsystencja 
świetnie komponują się z wieloma daniami, m.in. w sałatkach, 
risotto, omletach. Świetnie smakuje również jako pasta, zupa 
krem czy puree. 
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Składniki:
• puszka Złocistej Kukurydzy Bonduelle 425 ml
• 2 puszki Soczewicy Na Parze Bonduelle 425 ml
• 5 jajek
• 2 garście suszonej żurawiny
• 1 marchewka
• 1 cebula
• czosnku
• sól, pieprz, kolendra, kminek
• garść świeżego lubczyku

Przygotowanie:
1. Soczewicę i kukurydzę wsypujemy do garnka i podgrzewamy ok.   
 5 minut. Kiedy warzywa będą miękkie odsączamy je z wody,   
 dodajemy jajka, przyprawy i dokładnie mieszamy.
2. Cebulę, czosnek i marchew kroimy w kostkę i podsmażamy na oliwie.  
 Łączymy z masą na pasztet, dodajemy żurawinę i jeszcze raz   
 dokładnie mieszamy.
3. Pasztet delikatnie wykładamy do formy i pieczemy w temperaturze   
 około 180 stopni przez 40 minut.
4. Dekorujemy świeżym lubczykiem, podajemy z pieczywem.

60 min 6-8 porcji łatwy

Pasztet z kukurydzy
i soczewicy

polecamy:
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Kolorowa
zapiekanka jajeczna

Składniki:
• 6 jajek
• pół cebuli
• 2 ząbki czosnku
• 1 mała papryczka chili
• 6 plasterków wędzonego boczku
• 1 czerwona papryka
• 1 nieduża cukinia
• 60 g sera żółtego
• mała puszka Mieszanki warzywnej Mexico Bonduelle 212 ml
• sól i pieprz do smaku
• szczypior z dymki
• kilka listków świeżej bazylii

Przygotowanie:
1. Cebulę kroimy w kostkę. Boczek i ser kroimy w nieduże kawałki.   
 Czosnek, chilli i dymkę siekamy. Paprykę i cukinię kroimy w kostkę. 
2. Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzucamy cebulę, boczek, czosnek   
 i chili. Smażymy przez 3-4 minuty. 
3. Dodajemy cukinię oraz paprykę, smażymy kolejne 3-4 minuty. 
4. Jajka wybijamy do miseczki i dokładnie je roztrzepujemy. Doprawiamy  
 je solą oraz pieprzem. 
5. Zawartość patelni przekładamy do średniej wielkości naczynia do   
 pieczenia. Dodajemy ser, porwane listki bazylii oraz szczypior. 
6. Masę jajeczną wylewamy na warzywa. Pieczemy w temp. 200 stopni  
 przez około 20-30 minut, aż masa jajeczna się zetnie. 
7. Zapiekankę jajeczną ostrożnie wyjmujemy z piekarnika i przekładamy  
 na metalową kratkę. Po około 5 minutach kroimy ją i podajemy   
 z dodatkiem pieczywa.

45 min 2 porcje łatwy

polecamy:
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Składniki:
• gotowe ciasto kruche
• puszka Groszku Ekstradrobnego Bonduelle 425 ml
• kilka plastrów boczku
• śmietana 30%
• 2 jajka
• cebula
• parmezan
• sól, pieprz
• natka pietruszki

Przygotowanie:
1. Formę na tartę smarujemy margaryną i obsypujemy bułką tartą.   
 Wykładamy spód i boki formy ciastem. Obcinamy wystające   
 poza formę kawałki ciasta i nakuwamy widelcem. Aby ciasto „nie   
 wstało” podczas pieczenia, układamy na nim papier do pieczenia   
 i obciążamy dużą garścią fasoli lub ryżu. Pieczemy w 180 stopniach  
 przez 15 minut, następnie zdejmujemy papier z fasolą i wkładamy do  
 piekarnika na kolejne 15 minut.
2. Boczek kroimy w plastry, podsmażamy na patelni. Cebulę siekamy   
 w półplasterki, podsmażamy na osobnej patelni dopóki się nie zeszkli. 
3. W misce łączymy śmietanę z jajkami, doprawiamy solą i pieprzem.   
 Groszek odsączamy.
4. Na upieczone ciasto wykładamy plastry boczku (zostawiamy 3   
 plastry), cebulę, pół puszki groszku. Dodajemy kilka cienkich   
 plastrów parmezanu. Zalewamy wszystko masa śmietanową.   
 Wstawiamy do piekarnika na 25 - 30 minut. W międzyczasie po   
 ok. 10 minutach na tartę układamy pozostałe plastry boczku.
5. Tartę podajemy posypaną świeżą natką pietruszki.

80 min 2 porcje średni

Tarta z boczkiem
i zielonym groszkiem

polecamy:
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Zapiekanka
ziemniaczana
z kukurydzą,
groszkiem
i cheddarem

Składniki:
• 2 duże ziemniaki
• puszka Kukurydzy Złocistej z Groszkiem
 Bonduelle 425 ml
• sól i pieprz
• świeży lubczyk
• ser cheddar w kawałku
• odrobina masła i bułka tarta do formy
Na sos:
• 1 duża łyżka śmietany
• 1 całe jajko
• sól i pieprz (ew. inne ulubione przyprawy)

Przygotowanie:
1. Ziemniaki podgotowujemy w mundurkach około 10 min aż delikatnie   
 zmiękną. W tym czasie przygotowujemy sos. W naczyniu roztrzepujemy   
 jajko ze śmietaną. Dodajemy sól i pieprz, ewentualnie inne     
 ulubione przyprawy.
2. Ugotowane i ostudzone ziemniaki kroimy w grube ok. 0,5 cm plastry.  
 Układamy jedną warstwę ziemniaków w naczyniu żaroodpornym    
 wysmarowanym odrobiną masła i wysypanym bułką tartą. Przesypujemy   
 kukurydzą z groszkiem, startym Cheddarem i posiekanym lubczykiem,   
 solimy i pieprzymy. Powtarzamy czynność aż nie skończą nam się    
 wszystkie składniki. Tak przygotowaną zapiekankę zalewamy    
 sosem śmietanowo-jajecznym i wkładamy do piekarnika. Pieczemy   
 około 15 min w temperaturze 150 stopni aż będzie rumiana.

30 min 3-4 porcje średni

polecamy:
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ciasta
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Brownie
z czerwonej
fasoli
z malinami

Składniki:
• 2 puszki Czerwonej Fasoli Na Parze
 Bonduelle 425 ml
• 150 g masła
• 4 jajka 
• 3 łyżki jogurtu naturalnego
• 100 g gorzkiej czekolady
• 6 łyżek kakao
• 3/4 szklanki cukru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 50 g groszków czekoladowych lub drobno posiekanej gorzkiej czekolady
• 100 g malin
• szczypta soli

Przygotowanie:
1. Do blendera wrzucamy fasolę, żółtka, jogurt naturalny, kakao   
 i proszek do pieczenia, miksujemy na gładką masę. 
2. Miękkie masło ucieramy z cukrem, mieszamy za pomocą miksera   
 z masą z blendera.
3. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodajemy do ciasta.
4. W misce ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Mieszamy  
 delikatnie z ciasta. 
5. Przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach  
 20x20, na wierzchu układamy maliny, posypujemy groszkami   
 czekoladowymi. 
6. Pieczemy w temperaturze 180 ºC ok. 35-40 minut. 

60 min 8-10 porcji średni

polecamy:
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Składniki:
Na ciasto:
• puszka Młodej Marchewki
 Ekstradrobnej Bonduelle 425 ml
• 2 jaja
• 200 g brązowego cukru
• 150 ml oleju roślinnego
• 50 g posiekanych orzechów włoskich
• 75 g drobno pokrojonego ananasa (świeżego lub z puszki)
• 200 g mąki
• po 1 łyżeczce: cynamonu, sody, soli, kardamnu, imbiru, gałki   
 muszkatołowej, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Na krem:
• opakowanie serka mascarpone
• łyżka kwaśnej śmietany 
• 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
1. Ubijamy jajka do podwojenia objętości. Dodajemy cukier i dalej   
 ubijamy aż masa będzie gładka i puszysta. Dolewamy olej.    
 Do powstałej masy dodajemy zblendowaną marchewkę, orzechy   
 i mieszamy.
2. Dodajemy przesianą mąkę, cynamon, sodę, proszek do pieczenia   
 i sól. Wszystkie pozostałe przyprawy delikatnie łączymy. Przekładamy  
 do małej formy (ok. 21 x 21 cm) wyłożonej papierem do pieczenia.
3. Pieczemy przez 1 godzinę w piekarniku nagrzanym do 150 stopni.   
 Na ostudzone ciasto wylewamy gęsty krem i posypujemy    
 prażonymi orzechami.

90 min 8 porcji średni

Ciasto
marchewkowe

polecamy:
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Ciasto
marchewkowe
z morelami

Składniki:
• puszka Mlodej Marchewki
 Ekstradrobnej Bonduelle 425 ml
• 400 g mąki pszennej
• 3 jajka
• 200 ml topionego masła
• 120 g cukru trzcinowego
• ½ łyżeczki cynamonu
• ½ łyżeczku mieloengo imbiru
• ½ łyżeczki mielonego kardamonu
• łyżeczka proszku do pieczenia
• 4 morele

Przygotowanie:
1. Jajka ubijamy z cukrem na kogel mogel, następnie, cały czas   
 ucierając, wlewamy stopniowo topione masło.
2. Marchewkę odsączamy z zalewy i miksujemy na mus. Dodajemy   
 do ciasta razem z mąką, proszkiem do pieczenia i przyprawami.   
 Całość krótko mieszamy do połączenia składników.
3. Okrągłą formę (średnica 26 cm) wykładamy pergaminem,    
 przekładamy do środka ciasto, wierzch wyrównujemy    
 i dekorujemy morelami (połówkami lub ćwiartkami). 
4. Wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Ciasto pieczemy 50 minut   
 w 150 stopniach. Po upieczeniu studzimy.

70 min 8 porcji średni

polecamy:
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Składniki:
• 2 puszki Cieciorki Na Parze Bonduelle 425 ml
• 2 dojrzałe banany
• 2 jajka
• ¾ szklanki cukru
• 2 łyżki kakao do wypieków
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie:
1. Przy pomocy blendera miksujemy wszystkie składniki przez   
 kilka minut aż powstanie gładka masa. Przygotowujemy foremki   
 do babeczek.
2. Masę przekładamy na ¾ wysokości foremek. Pieczemy w temp. 180  
 stopni przez około 20-25 minut do suchego patyczka. 
3. Upieczone babeczki studzimy na metalowej kratce. Wyjmujemy   
 z foremek po całkowitym ostygnięciu. Przed podaniem posypujemy  
 cukrem pudrem. 

45 min 8-10 porcji średni

Czekoladowe
babeczki
z ciecierzycy

polecamy:
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Keks
kukurydziany
z rozmarynem

Składniki:
• 1 puszka Kukurydzy Złocistej Bonduelle 425 ml
• 200 g mąki pszennej
• 100 g mąki kukurydzianej
• Jajko
• Łyżeczka proszku do pieczenia
• 150 ml jogurtu
• Łyżeczka soli
• 2 łyżki posiekanego rozmarynu + gałązki do dekoracji

Przygotowanie:
1. Kukurydzę miksujemy na mus.
2. W misce łączymy mąki, proszek do pieczenia, mus kukurydziany,   
 jajko, rozmaryn i sól. Wlewamy jogurt i mieszamy ciasto do    
 połączenia składników.
3. Formę keksówkę wykładamy pergaminem, przekładamy do środka ciasto.  
 Wierzch wyrównujemy i dekorujemy gałązkami rozmarynu.
4. Keks pieczemy w 180 stopniach przez 30 minut. Upieczony wyciągamy  
 z formy i studzimy przed podaniem.

45 min 6-8 porcji łatwy

polecamy:
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Składniki:
• puszka Młodej Marchewki
 Ekstradrobnej Bonduelle 425 ml
• 200 g mąki pszennej 
• 300 g płatków owsianych błyskawicznych
• 100 g miękkiego masła
• Jajko
• 50 g cukru trzcinowego
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia
• ½ łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:
1. Marchewkę umieszczamy w naczyniu malaksera i miksujemy   
 na puree.
2. Miękkie masło ucieramy z cukrem na puszystą masę. Dalej miksując  
 wbijamy jajko, a następnie po łyżce musu marchewkowego. Dalej   
 miksujemy do połączenia składników.
3. Następnie dodajemy suche produkty: mąkę, płatki owsiane, cynamon  
 i proszek do pieczenia. Miksujemy krótko chwilę.
4. Z utworzonej masy formujemy kulki, które delikatnie spłaszczamy.   
 Umieszczamy je w odstępach na blasze wyłożonej pergaminem. 
5. Ciastka pieczemy przez 15 minut w 190 stopniach. Studzimy na   
 kuchennej kratce.

30 min średni

Owsiane ciasteczka
marchewkowe

polecamy:
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Więcej przepisów na

www.warzywneinspiracje.pl


