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Mieszanka przypraw
do WŁOSKIEGO
MAKARONU I PIZZY
16 g fiolka w
prezentowym
opakowaniu
Cena

17,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2 dni robocze

Kod EAN

3768116742788

Producent

Le Monde en Tube, Francja

Opis produktu
Mieszanka przypraw do WŁOSKIEGO MAKARONU I PIZZY 16 g fiolka w prezentowym opakowaniu
Mieszanka najbardziej ziołowych przypraw skomponowana według oryginalnych receptur i najlepszych smaków do
klasycznych potraw włoskich – makaronu, lazanii czy pizzy.
Składniki:*
oregano, czosnek, papryka niora, papryka słodka w różnych proporcjach
100 % naturalnych składników
* może zawierać gluten, orzechy, soję, seler i sezam
Opakowanie: 16 g
W kuchni:
Mieszanka wspaniale aromatyzuje pizze, penne, spaghetti, lazanie czy ossobuco z Lombardii. Komponuje się z pomidorami,
cukinią, bakłażanem, papryką, mięsem mielonym, klopsami i pulpetami, jagnięciną.
Używaj mieszanki według własnych upodobań smakowych. Zalecana proporcja to: 1 łyżeczka mieszanki do średniej wielkości
pizzy.
Przepis na spaghetti à la bolo'
Składniki:
250g spaghetti
500g mielonej wołowiny
2 cebule
1 puszka pulpy pomidorowej (drobno siekanych pomidorów w sosie własnym)
1 słoik coulis pomidorowego (gęstego aromatycznego sosu pomidorowego)
1 kieliszek czerwonego wina
1 łyżeczka mieszanki do pizzy
oliwa z oliwek extra virgin z Monastyru Agia Triada
sól drobnoziarnista Le Guerandais
Przygotowanie:
1. Obierz cebulę i drobno posiekaj.
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2. Na patelni rozgrzej odrobinę oliwy extra virgin i podsmaż cebulę.
3. Dodaj mięso i wymieszaj z cebulą na jednolitą masę.
4. Dopraw solą i mieszanką przypraw do smaku.
5. Wlej czerwone wino, następnie pulpę pomidorów i coulis pomidorowy, wymieszaj dokładnie. Duś pod przykryciem 15
minut.
6. W tym czasie ugotuj makaron według przepisu na opakowaniu. Odcedź. Makaron podawaj na głębokim półmisku,
zwieńczony sosem mięsnym.
Smacznego!
Przechowywać w chłodnym miejscu, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Producent: Le Monde en Tube, Francja
Kraj pochodzenia składników: rolnictwo UE - Francja

Nasze artykuły powiązane z tym produktem
MELEGUETA – fałszywy pieprz z Liberii
Pikantna historia czarnego pieprzu
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