
STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

Oferta ważna od 23.09.2021 do 29.09.2021
lub do wyczerpania zapasów.

23.09.2021
lub do wyczerpania zapasów.
Oferta ważna od 23.09.2021
lub do wyczerpania zapasów.

3,19
tylko

Ryby Ryby 
Czas

na

Szczupak
płat ze skórą
100 g

1,49
tylko

Leszcz
tusza 
wędzona 
na gorąco
100 g

Makrela
tusza
100 g

1,69
tylko

3,39
tylkoPstrąg tęczowy 

łososiowy
filet ze skórą
100 g



Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić 
od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach 
detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać 
do Działu Obsługi Klienta 800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl.

Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 38 z dnia 23.09.2021. Oferta ważna od 23.09.2021
do 29.09.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów.

Wrocław, ul. Legnicka 62 A • Kraków, os. Kombatantów 16 A • Warszawa, ul. Fieldorfa 41 •
Szczecin, ul. Krygiera 7

STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

−2 szalotki
−kilka gałązek ziół 

(np. tymianek, rozmaryn, oregano)
−400 ml bulionu rybnego
−400 g mrożonego szpinaku 
−2 łyżki masła
−300 g makaronu wstążki
−sól
−100 ml śmietanki
−4 fi lety z białej ryby, po ok. 180 g 
−200 g krewetek
−1–2 łyżki soku z cytryny
−2 łyżki oliwy z oliwek
−pieprz
−1–2 szczypty zmielonej 

gałki muszkatołowej
−2–3 łyżki jasnego zagęstnika do sosów
−kilka listków tymianku
−szczypta startej skórki cytryny

             Składniki
             na 4 porcje

Szalotki obrać, drobno pokroić, ra-
zem z ziołami dodać do bulionu, za-
gotować i gotować ok. 10 min. Szpi-
nak rozmrozić, podsmażyć na 1 łyżce 
rozgrzanego masła, przykryć i dusić 
jeszcze 10 minut. Makaron ugotować 
w osolonej wodzie. Bulion z szalotką 
i ziołami przecedzić przez sitko, za-
gotować ze śmietanką i resztą masła 
i redukować ok. 5 minut. Filety rybne 
i krewetki umyć, osuszyć, skropić so-
kiem z cytryny i posolić, usmażyć na 
rozgrzanym oleju. Szpinak doprawić 
solą, pieprzem i gałką muszkatoło-
wą. Sos zagęścić, doprawić tymian-
kiem, skórką cytrynową, solą, pieprzem 
i cukrem. Makaron wymieszać ze szpi-
nakiem, wyłożyć na talerze. Podawać 
z sosem, rybą i krewetkami. 

       Przygotowanie

2,69
tylko

Ryby Ryby 
Czas

na

Dorsz czarny
filet bez skóry
100 g

MakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaronMakaron
z rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkamiz rybą i krewetkami

Płoć
tusza
100 g

1,29
tylko
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