






























SAKIEWKI SCHABOWE  
Z PIECZARKAMI
Składniki: 

• 4 plastry schabu wieprzowego 
• 300 g pieczarek
• cebula
• musztarda sarepska Carrefour Classic 
• śmietana 18% Carrefour Simpl 
• olej
• 300 ml bulionu 
•  400 g ryżu brązowego długiego  

Carrefour Extra
• pieprz 
• sól

Sposób przygotowania:

Ryż gotujemy zgodnie z informacją  
na opakowaniu. Pieczarki oczyszczamy 
i drobno kroimy. Cebulę szatkujemy. 
Rozgrzewamy olej i smażymy na nim 
pieczarki, aż uzyskają złoty kolor. 
Zdejmujemy je z patelni, a następnie  
szklimy cebulę. Usmażone pieczarki 
mieszamy z cebulą, doprawiamy pieprzem  
i odstawiamy do przestygnięcia. Schab 
rozbijamy na bardzo cienkie plastry, 
wykorzystując do tego folię ochronną. Mięso 
doprawiamy i smarujemy musztardą.  
Na środku każdego rozbitego plastra 
układamy farsz pieczarkowy. Mięso 
związujemy od góry sznurkiem, tworząc 
sakiewkę. Sakiewki smażymy na rozgrzanym 
oleju. Gdy nabiorą koloru, zalewamy je 
bulionem i przykrywamy pokrywką,  
zmniejszając ogień. Dusimy 20 min.  
Na koniec dodajemy śmietanę i minimalnie 
redukujemy powstały sos.
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BRIAM,  
CZYLI GRECKA 
ZAPIEKANKA  
WARZYWNA

Składniki: 

•  1 kg ziemniaków do gotowania  
Jakość z Natury Carrefour

• 350 g bakłażana
• 400 g cukinii
•  500 g pomidorów malinowych  

Carrefour Targ Świeżości 
• cebula
• 2 ząbki czosnku
• 270 g sera typu feta
• oregano
• sól
• pieprz 
• olej

Sposób przygotowania:

Ziemniaki, bakłażana, cukinię kroimy  
w plasterki. Wkładamy do miski,  
doprawiamy solą, pieprzem i oregano. 
Polewamy olejem i mieszamy. W formie 
żaroodpornej układamy warzywa - ziemniaki, 
następnie cukinię i bakłażana. Całość 
przykrywamy plastrami pomidorów i krążkami 
cebuli. Pieczemy 90 min w piekarniku 
nagrzanym do temp. 180°C. Przed podaniem 
posypujemy rozdrobnioną fetą.
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Z APKĄ MÓJ 
CARREFOUR
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Zbieraj znaczki w terminie

od 26.05.2022 r. do 01.09.2022 r.

Regulamin na carrefour.pl

Do zebrania

az 11 ulubionych

bohaterów!

Minionkowa EkipaMinionkowa Ekipa
Zrób zakupy za 10 zł i odbierz znaczek.

Zbierz 5 znaczków i wklej je do ulotki lub 

zbieraj znaczki w aplikacji Mój Carrefour. 
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W kinach od 1 lipca 2022

5 znaczków =

Minionek z 60% rabatem

za jedyne 19,99 zł!

*cena regularna 49,99 zł

© UCS LLC.





Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



