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SPIS TREŚCI      NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ      KARNAWAŁOWE PRZYJĘCIE     ROZGRZEWAJĄCE SPECJAŁY

Na świąteczny 

STÓŁ
  

Dodaj smaku 
i koloru swoim 
świątecznym  

potrawom,  
używając warzyw 

Bonduelle  
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Galareta z groszkiem  
i kukurydzą

1. Udka dokładnie myjemy. Warzywa 
obieramy i kroimy w mniejsze kawałki. 
Cebule opiekamy na palniku. Wrzucamy 
udka, pokrojone warzywa i przyprawy 
do garnka, zalewamy wodą. Gotujemy 
na małym ogniu do uzyskania klarowne-
go rosołu. Doprawimy solą i pieprzem. 
Po ugotowaniu odcedzamy i pozosta-
wiamy do ostygnięcia.
2. Mięso kroimy na małe kawałki (bez 
skóry). Odsączamy kukurydzę z grosz-
kiem. Drobno siekamy czosnek i natkę 
pietruszki.
3. Odlewamy ok pół szklanki rosołu 

i rozpuszczamy w nim żelatynę. Odsta-
wiamy na chwilę do napęcznienia.
4. Resztę rosołu powoli podgrzewamy, 
dodajemy gotowa żelatynę ciągle mie-
szając. Chwile podgrzewamy starając się 
nie dopuścić do zagotowania.
5. Na dno miseczek układamy po łyżce 
kukurydzy z groszkiem, a następnie 
kawałki kurczaka. Posypujemy czosnek 
i natką. Zalewamy wywarem. Ostawiamy 
do ostygnięcia a następnie wkładamy 
do lodówki aby galareta stężała.
6. Gotowa galaretę podajemy z octem.

SKŁADNIKI: (na 8 porcji)

• 2 całe udka z kurczaka
• włoszczyzna (marchew,  
  pietruszka, seler, por, cebula)
• kilka ziaren angielskiego 
  ziela oraz pieprzu
• 2 listki laurowe
• 1 litr wody

• puszka kukurydzy  
  z groszkiem Bonduelle
• 2 ząbki czosnku
• natka pietruszki
• sól, pieprz
• 20 g żelatyny

 

Czy wiesz że...
Kukurydza Bondu-

elle jest bez dodatku 
cukru! Bonduelle do 
swojej kukurydzy nie 
dodaje cukru. Ziarna 

same w sobie są 
słodkie.

KROKI PRZYGOTOWANIA:
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PRZYSTAWKA // KOLACJA 120 min

Wykorzystany  
produkt Bonduelle:  
Kukurydza złocista  
z groszkiem Bonduelle
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Karnawałowe  

PRZYJĘCIE
  

Pełne witamin warzywa Bonduelle dodadzą 
wigoru przystawkom i daniom głównym 

szykowanym dla najbliższych



4

Śledzie z ogórkiem i groszkiem

SKŁADNIKI: (na 4 porcje)

• 200 g filetów śledziowych w oleju 
• 4 czubate łyżki kwaśnej śmietany 
• 2 czubate łyżki majonezu
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka octu winnego
• sól i świeżo zmielony pieprz do smaku
• pół czerwonej cebuli, drobno posiekanej
• groszek w puszce Bonduelle
• 2 ogórki konserwowe

KROKI PRZYGOTOWANIA:

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

 

Czy wiesz że...
Groszek Bonduelle 

trafia do puszki już w pół 
dnia od zbioru! Czas od 

momentu zbioru do zapak-
owania groszku w puszkę 

nie przekracza połowy 
dnia, co gwarantuje 

jego wysoką  
jakość.

PRZYJĘCIE 15 min

Wykorzystany  
produkt Bonduelle:  
groszek w puszce  
Bonduelle
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Rozgrzewające 

SPECJAŁY
  

Gdy za oknem mróz lub słota,  
nic nie porawia nastroju tak, jak gorące 
dania przygotowane z użyciem pełnych 

witamin warzyw!
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Potrawka z fasoli  
i wędzonego boczku
SKŁADNIKI: (na 4 porcje)

• 150 g surowego wędzonego boczku
• 1 cebula
• 1-2 ząbki czosnku
• 1 duża lub 2 średniej wielkości marchewki
• 1 łodyga selera naciowego
• 1 puszka pomidorów, bez skóry,  
     posiekanych (400 g)

• 1 łyżeczka wędzonej papryki     
   w proszku
• 1 łyżeczka majeranku
• 2 puszki białej fasoli Bonduelle
• sól i pieprz do smaku

KROKI PRZYGOTOWANIA:

1. Marchewki obieramy, kroimy 
w drobną kostkę. Łodygę selera obie-
ramy z włókien, kroimy ją w kosteczkę. 
Cebulę i czosnek drobno siekamy.  
Od boczku odkrawamy skórę i wyrzu-
camy ją. Boczek kroimy w podłużne 
paseczki lub kostkę. 
2. Nagrzewamy dużą patelnię. Na su- 
che dno wrzucamy boczek, smażymy 
kilka minut, aż ładnie się zrumieni. 
Jeśli boczek jest chudy, na dno patelni 
należy dolać niewielką ilość tłuszczu. 
3. Na patelnię dodajemy czosnek, 
cebulę, selera i marchewkę. Smaży-
my przez około 4-5 minut. Dodajemy 
pomidory, około pół szklanki wody, 
roztarty w palcach majeranek oraz 

OBIAD 45 min

wędzoną paprykę. Mieszamy. 
Gotujemy na małym ogniu pod 
przykryciem przez około 15-20 
minut, aż warzywa będą mięk-
kie. W razie potrzeby dolewamy 
więcej wody na patelnię. 
4. Pod koniec dodajemy odsą-
czoną fasolę, doprawiamy sos 
solą i pieprzem do smaku  
i chwilkę podgrzewamy.
5. Potrawkę z boczku i fasoli 
podajemy z dodatkiem świeżego 
pieczywa. 
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Wykorzystany  
produkt Bonduelle:  
kukurydza puszka  
na raz Bonduelle
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