
 

 

NALEŚNIKOWE 
SAKIEWKI 
Potrawę przygotowała i polcea firma: 
Składniki: 
¾ szklanki mąki 
1 i ½ szklanki mleka 
2 jajka 
3 łyżki oleju 
Sól 
Cebula 
30 dag pieczarek 
Pół strąka czerwonej papryki 
Szczypiorek do obwiązania 
Wykonanie: 
Mąkę rozmieszad z mlekiem, jajkami, 2 łyżkami oleju, szczyptą soli tak by powstało 
ciasto naleśnikowe. Usmażyd naleśniki. 
Pieczarki pokroid na plasterki, paprykę w kostkę. Cebulę pokroid w kostkę i zeszklid 
na oleju. Dodad pieczarki i paprykę i przesmażyd na małym ogniu ok. 10 minut. 
Przyprawid solą i pieprzem. Powstały farsz kłaśd na naleśnikach, z każdego uformowad 
sakiewkę i obwiązad szczypiorkiem. 



 

Grzybowy szpinak 
 
Składniki: 
1 kg grzybów pieczarki lub shiitake leśnych 
1 kg szpinaku 
2 łyżki masła klarowanego 
2 łyżki oleju sezamowego 
2 łyżki oliwy z oliwek 
2 łyżki sosu sojowego 
1 średnia cebula 
1 filiżanka rosołu drobiowego 
Przygotowanie: 
Grzyby bardzo drobno pokroid, obsmażyd dodając łyżkę 
masła klarowanego, 1 łyżkę oliwy z oliwek, 1 łyżkę oleju sezamowego, 
1 łyżkę sosu sojowego. Cebulę lekko zeszklid na maśle. Szpinak w drugim 
naczyniu obsmażyd na maśle klarowanym dodając po 1 łyżce sosu sojowego, oliwy z oliwek 
oraz oleju sezamowego. Wszystko razem połączyd dolewając filiżankę rosołu. Całośd gotowad 
jeszcze ok. 30 min. przyprawiając pieprzem i solą do smaku. 
Podawad po 10 godz. od przyrządzenia. Bardzo smaczne na ciepło. 
 

 

 

 



 

 

NAMIASTKA RAJU 
Potrawę przygotowała i polcea firma: 
Składniki: 
15 średnich pieczarek 
8 suszonych pomidorów (nie z oleju) 
1duża cebula 
3-4 ząbki czosnku 
1żółtko 
1 łyżka siekanej natki pietruszki 
1 łyżka tartej bułki 
3 łyżki oliwy z oliwek 
300 g sera mozzarella z wody 
(jeden plaster na każdą pieczarkę) 
15 niewielkich, cienkich plastrów szynki dojrzewającej 
np. parmeoskiej (do zawinięcia każdej pieczarki) 
suszona bazylia, sól, pieprz, chili – do smaku 
Przepis: 
Z pieczarek wykręcid trzonki, a kapelusze piec w piekarniku w temperaturze 180°C przez 
ok. 10 min - aż puszczą wodę. Pomidory namoczyd we wrzątku przez kilka minut. Posiekaną 
drobno cebulę smażyd na oliwie, dodad rozdrobniony czosnek, drobno pokrojone pomidory 
oraz posiekane trzonki pieczarek. Dusid chwilę, a następnie dodad natkę pietruszki, roztrzepane 
żółtko oraz tartą bułkę. Dodad przyprawy i dusid jeszcze chwilę na wolnym ogniu. 
Tak przygotowany farsz nakładad do środka kapeluszy, poprzykrywad plastrami mozzarelli 
i poowijad szynką. Zapiekad w temperaturze ok. 200°C przez 15-20 min. 
Podawad najlepiej w towarzystwie rukoli i lampki czerwonego, wytrawnego wina. 
 


