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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 42 z dnia 21.10.2021. Oferta ważna od 21.10.2021
do 27.10.2021, 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

3,49
tylko

Halibut
tusza
100 g

−700 g polędwicy z dorsza 
−1 łyżka soku z cytryny
−sól, pieprz
−8 plastrów szynki dojrzewa-

jącej lub chudego boczku 
wędzonego

−3 łyżki posiekanej natki 
pietruszki

−1 łyżka oleju
−160 g brązowego ryżu
−1 szalotka
−1 łyżeczka masła
−325 ml bulionu warzywnego 
−1–2 łyżeczki mąki 

ziemniaczanej
−3 łyżki serka mascarpone

             Składniki
             na 4 porcje

Polędwicę umyć, osuszyć, pokroić na 8 części, 
skropić sokiem z cytryny, doprawić solą i pie-
przem. Kawałki ryby ułożyć na plastrach szynki, 
posypać 2 łyżkami pietruszki, zwinąć i spiąć pa-
tyczkami. Na rozgrzanym oleju smażyć ok. 4 mi-
nut, obracając. Ryż gotować w lekko osolonej 
wodzie 30–35 min. Roladki ułożyć w naczyniu ża-
roodpornym, włożyć do piekarnika rozgrzanego 
do temp. 180°C i piec 10–12 min. Na sos: szalotkę 
obrać, drobno posiekać, podsmażyć na rozgrza-
nym maśle. Wlać bulion, gotować na małym 
ogniu ok. 10 min. Mąkę ziemniaczaną wymieszać 
z niewielką ilością wody i zagęścić sos. Do sosu 
dodać mascarpone i resztę pietruszki, doprawić 
solą i pieprzem. Roladki podawać z ryżem i so-
sem. Można udekorować gałązkami koperku.

       Przygotowanie

4,69
tylko

Ryby Ryby 
Czas
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Dorsz atlantycki
polędwica
100 g

roladki rybne w szynceroladki rybne w szynce
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