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PRZEPISY KULINARNR

SAŁATKA Z GRILLOWANYM SEREM KOZIM 

SKŁADNIKI NA JEDNĄ PORCJĘ:
• ser kozi Sir Grill (sery łomnickie) 100 g
• pomidory koktajlowe 40 g
• sałata lodowa 40 g
• seler naciowy 10 g
• olej lniany (Olvita) 10 ml
• olej z pestek dyni (Olvita) 10 ml
• ocet jabłkowy (Maciejowy Sad) 5 ml
• sok jabłkowy (Maciejowy Sad) 10 ml
• świeża bazylia cytrynowa, sól
• miód nawłociowy (Pasieka EKO-Smereka) 10 g
• pestki dyni (Dolina Gryki) 5 g
• owoce świeże: maliny, jeżyny, borówki, porzeczki (Dolina Baryczy)

PRZYGOTOWANIE:
Rozdrobnioną sałatę wymieszać z pomidorkami koktajlowymi i pokrojonym selerem na-
ciowym. Ser pokroić w plastry i grillować przez 3 minuty. Z oleju lnianego i dyniowego 
oraz soku jabłkowego i octu sporządzić sos vinegrette. Sos przyprawić świeżą bazylią, 
miodem i solą. Gorący ser ułożyć na sałacie, posypać prażonymi pestkami dyni. Ułożyć 
świeże owoce i polać sosem vinegrette.                 

Gdzie można zjeść?
HP Park Plaza 
ul. Drobnera 11-13, 50-257 Wrocław 
Tel. 71 32 08 400
hpwroclaw@hotelepark.pl
www.wroclaw.hotelepark.pl 
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PRZEPISY KULINARNR

MAKARON RYŻOWY Z SOSEM KABACZKOWO-PIECZARKOWYM  

SKŁADNIKI (DLA 1 OS.):
• ½ małego kabaczka
• 3 duże pieczarki
• ½ czerwonej cebuli
• 2-3 łyżki oleju ryżowego do smażenia
• woda do podlania
• 2 czubate łyżeczki przecieru pomidorowego
• 1 czubata łyżka posiekanej zielonej pietruszki
• sól i pieprz do smaku
• szczypta suszonej bazylii
• 1 łyżka śmietany 30%
• ½ opakowania ekologicznego makaronu ryżowego rurka Fabijańscy

PRZYGOTOWANIE:
Cebulę obrać i drobno pokroić. Następnie podsmażyć na oleju ryżowym. Pieczarki obrać i pokroić 
(najpierw na pół, a następnie w plasterki). Kabaczka obrać i pokroić wzdłuż, a następnie w plasterki 
(lub mniejsze kawałki w zależności od wielkości kabaczka). Tak przygotowanego kabaczka i pieczar-
ki dodać do podsmażonej cebuli. Całość chwilę podsmażyć. Następnie dodać przecier pomidorowy 
i około 2-3 łyżki wody, wymieszać. Dusić całość pod przykryciem do miękkości kabaczka około 8-10 
minut, co jakiś czas mieszając. Następnie dodać posiekaną pietruszkę, przyprawy (sól, pieprz i bazy-
lię). Dolać jeszcze niedużą ilość wody, aby pozyskać gęsty sos. Gotować całość jeszcze z 3-4 minuty. 
Zdjąć patelnię z ognia. Do sosu dodać łyżkę śmietanki 30%, aby złagodzić smak i nadać kremowej 
konsystencji, całość szybko zamieszać. Sos podawać z makaronem ryżowym.

Przepis powstał we współpracy Rodzinnej Wytwórni Makaronów – Fabijańscy 
Jarosław Fabijański z autorką bloga słodkieokruszki.pl
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PRZEPISY KULINARNR

GOŁĄBKI ZOSI 

SKŁADNIKI:
• kasza gryczana
• suszone grzyby z pobliskiego lasu
• kapusta biała lub włoska
• cebula
• sól
• pieprz

PRZYGOTOWANIE:
Suszone grzyby namaczamy i odstawiamy. Kaszę gotujemy i parzymy pod „pierzyną Te-
limeny”. Rozmoczone grzyby odcedzamy i przesmażamy z cebulą. Przesmażone grzy-
by dodajemy do przygotowanej wcześniej kaszy, wszystko mieszamy. Tak przygotowany 
farsz raz jeszcze podsmażamy i doprawiamy do smaku przyprawami. Następnie farsz 
owijamy sparzonymi liśćmi kapusty. Gołąbki zalewamy bulionem grzybowym i dusimy 
aż będą miękkie.
            
Gdzie można zjeść?
Dworek Galosa sp. z o.o.  
Strachocin 8, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 608 412 573
biuro@dworekgalosa.pl
www.dworekgalosa.pl


