
czerwiec-lipiec 2021 (3/2021) • Cena 5,99 zł (w tym 8% VAT)
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Ikulinarnych hitów

55

•zielone sałaty na obiad
•pasta z groszku do chleba 
•młode ziemniaczki z gzikiem

i

Talerze pełne warzyw

Dobra kuchnia, szczęśliwa rodzina!

Lekkie obiady
z soczystym  
mięsem

Jak zrobić pesto  
i szpinakowe pulpety

Włoska 
kuchnia

12przepisów 
na powitanie  
lata

z owocami
Ciasta 
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Więcej przepisów znajdziesz na: 
www.msm-monki.pl

Wiosenna
sałatka
z żółtym serem

Wykonanie:
Wszystkie warzywa dokładnie umyć i osuszyć. 
Pomidorki przekroić na pół, szczypiorek posiekać 
w drobne kilkumilimetrowe paseczki, natomiast 
ser pokroić w małe, równe kostki. Średniej 
wielkości miskę wyłożyć liśćmi sałaty, dodać 
pomidory oraz ser. Całość przyprawić według 
uznania i lekko wymieszać od spodu. Na koniec 
posypać świeżym szczypiorkiem oraz przed 
podaniem skropić oliwą
z oliwek. 
Sałatkę można wzbogacić ulubionym dressingiem.
Smacznego!

Składniki:

• 5 pomidorków koktajlowych
• 7 liści młodej sałaty karbowanej 

(np. typu lollo bianco)
• 100 g sera Gouda MSM Mońki w bloku
• łyżka oliwy z oliwek
• pęczek młodego szczypiorku
• świeżo mielony czarny pieprz
• sól
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3/2021 Sól i Pieprz 3

https://www.facebook.com/solipieprzZnajdziesz nas też na Facebooku

4
Kuskus z malinami

i

i

31
Rigatoni z groszkiem i kozim serem

Zupa szparagowa z krewetkami

Rodzina przy stole
4 Obiad na niedzielę  
Kuskus z malinami i hummus 
z warzywami na przystawkę, 
wykwintna zupa szaparagowa  
z krewetkami oraz kotleciki  
z marchewkowym ryżem

8 Obiady na co dzień 
Pełne młodych warzyw, lekkie  
i aromatyczne

14 Ciasta i desery 
Najlepsze na świecie,  
bo z truskawkami, malinami  
i porzeczkami

24 Szybkie dania 
Wyjątkowy smak włoskich 
przysmaków

26 Dzieci gotują 
Puszyste gofry z owocami, którym 
nikt się nie oprze 

Piękna, szczupła i zdrowa
42 Kuchnia fit 
Smak wakacji – owoce leśne

46 Dla urody 
Kwaśna porzeczka na piękną cerę

48 Dla zdrowia 
Jak się odżywiać, aby nie dopuścić  
do nagłego spadku cukru? 

20

W każdym numerze
28 Hit sezonu  
Zielony groszek  
od śniadania do kolacji

32 Kolekcja  
12 soczystych sałatek na spotkanie  
w plenerze

39 Nowości ze sklepowych półek 
Najlepsze na lato

40 Superfood 
Siemię lniane wraca do łask  
– służy zdrowiu i urodzie

52 Smaki świata  
Pesto alla genovese – liguryjski sos  
z bazylii nie tylko do makaronu

56 Akcesoria do kuchni i jadalni 
Niezbędne do krojenia warzyw

Sernik truskawkowy na biszkopcie

czerwiec - lipiec 2021
Na pytanie, za co kochamy lato, na pewno odpowiecie, że za długie  

i pełne słońca dni, wakacje oraz odpoczynek na łonie natury.  
A w kuchni? Tutaj odpowiedź jest krótka: za warzywa i owoce.  

Bo chociaż większość z nich jest dostępna przez cały rok, te młode,  
świeżo zebrane, mają o niebo lepszy smak i aromat. Objadajmy się zatem 
sałatkami i zupami, dodawajmy do dań głównych, a owoce szczodrze 
wkładajmy do ciast i deserów. Cieszmy się ich smakiem!

Kotleciki z marchewkowym ryżem
7

Redaktor prowadząca
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