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Szanowni Państwo, 
z okazji  międzynarodowego Dnia Sprawiedliwego Handlu 
przygotowaliśmy zbiór przepisów, w których konwencjonalne produkty 
zastąpiliśmy produktami ze znakiem Fairtrade. Wybierając produkty ze 
znakami systemów certyfikujących Sprawiedliwego Handlu każdy z nas 
przyczynia się do poprawy losu najuboższych rolników z krajów 
globalnego Południa. 
Zachęcamy do wypróbowania przepisów i rozejrzenia się w sklepie za 
produktami, które faktycznie zmieniają świat.

                    

                          Źródło: materiały Fairtrade Polska
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Dzika Frappe

Składniki :

1 espresso z dzikiej kawy Fairtrade
50 ml syropu truskawkowego lub bananowego Fairtrade
100 ml bitej śmietany 
kilka kostek gorzkiej czekolady Fairtrade
kulka lodów Fairtrade
kardamon
cynamon

    

Przygotowanie :

Przygotowujemy syrop, posiekane owoce karmelizujemy w równych proporcjach z cukrem i 
odrobiną wody. Podgrzewamy do uzyskania gęstej miodowej konsystencji.
Odstawiamy do wystygnięcia. Espresso gotowane przez moment z trzema ziarenkami kardamonu i 
szczyptą cynamonu również odstawiamy na chwilę do chłodnego miejsca. Śmietanę mieszamy z 
posiekaną czekoladą. Wysoką szklankę wypełniamy - kulką lodów, kawą, syropem i bitą śmietaną.
                               

                                                       Źródło: Sarah Gualtieri, Unsplas
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Gorąca kawa z lodami

Składniki :

kawa Fairtrade
lody Fairtrade
polewa
orzechy Fairtrade
bita śmietana
czekolada Fairtrade 

                                   

Przygotowanie :

Zmiel ziarna kawy w młynku.
Zagotuj wodę.
Wsyp do zaparzacza 2 łyżki świeżo zmielonej kawy.
Przygotuj  ulubiony kubeczek � �
Gdy kawa się zaparzy, nalej ¾ kubeczka kawy, a resztę uzupełnij ulubionymi lodami.
Dla smaku możesz polać lody ulubioną polewą, posypać orzechami lub dodać bitą śmietanę i 
kostkę czekolady 
To Twój czas na relaks oraz chwilkę zapomnienia � �

                                                                       Źródło: Chinh-Le-Duc, Unsplash
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Koktajl bananowy z kawałkami czekolady

Składniki :

Na 3 porcje :
1 tabliczka czekolady Fairtrade, 
3 szklanki mleka ( na każdy koktajl ) , 
3 średnie banany Fairtrade, 
3 plasterki bananów do dekoracji, 
kilka listków melisy

Przygotowanie : 

1. Banany umyć, obrać i pokroić na kosteczki.
2. Kroimy na kosteczkę czekoladę i dodajemy do miksera 
wraz z bananami. 
3. Dodajemy mleko i całość miksujemy. 
4. Wstawiamy do lodówki na 10 minut. 
5. Wlewamy do dużych szklanek i dodajemy melisę. 
6. Dekorujemy szklankę plasterkiem banana

                                  

                                                                                          Źródło: Shotsoflouis, Louis-Hansel, Unsplash
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Łosoś na ziarnach kawy z liliowym ryżem

Składniki:

20 dkg filetów z łososia
10 ziaren kawy - Fairtrade
1 łyżeczka masła
2 łyżki cukru trzcinowego - Fairtrade
1 łyżka pokrojonej czerwonej cebuli
filiżanka ryżu
2 ząbki czosnku
1 cebula szalotka
1 łyżka Chutney mango
1 łyżka oleju z awokado 

       

Przygotowanie:

Łosoś:
Na patelni karmelizujemy cukier i dodajemy masło. Cebulę siekamy w drobną kostkę i 
przysmażamy na maśle i karmelu. Dorzucamy ziarnka kawy, pokrojonego w grube kawałki łososia.

Ryż:
W garnku przysmażamy czosnek, szalotkę, ryż, dolewamy wody i solimy. Gotujemy ryż, 
przekładamy go do miseczki, gdzie mieszamy go z dodatkami. Podajemy łososia przykrytego lekko 
ryżem i polanego odparowanym sosem.

                                              Źródło: Agto-Nugroho, Unsplash
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Bakaliowy zawrót głowy
Zdrowy i pożywny, a do tego smaczny i ...chrupiący, sprawi przyjemność każdemu dziecku-
deser z płatków owsianych z dodatkiem bakalii i polewa czekoladowa!
Może on również zastąpić poranne śniadanie:) Poniżej przepis kulinarny deseru:

Składniki:

3 lub 4 łyżki płatków owsianych lub ugotowanego ryżu:
bakalie Fair Trade: rodzynki, suszone owoce, orzechy np. nerkowce, brazylijskie
cynamon Fair Trade
kawałek czekolady Fairtrade
opcjonalnie: banan Fairtrade, borówki, maliny

Przygotowanie :

Do miseczki wsypujemy płatki owsiane oraz bakalie i suszone kawałki owoców, zalewamy 
wrzątkiem (wlewamy niewielka ilość).
Czekamy 10-15 min aż się “przegryzie”. Porządnie wymieszać składniki. Można też dodać łyżkę 
jogurtu.
Następnie robimy polewę czekoladowa: kawałek czekolady podgrzewamy w rondelku aż się 
rozpuści, dodajemy łyżeczkę cynamonu, polewa jest już gotowa! Możemy teraz polać-
przygotowany wcześniej deser w miseczce- gorącą czekoladą i ozdobić owocami.

                                             Źródło: Breakfast, Tesa Robbins, Pixaba
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Jogurtowy deser 
Składniki :

jogurt naturalny, owocowy lub jogurt kozi 
musli crunch Fairtrade, pełnoziarniste płatki owsiane (mogą być z dodatkiem orzechów)
świeże owoce lub suszone owoce Fairtrade
czekolada Fairtrade starta na wiórki

       

     

Przygotowanie :
Do pucharka lub szklanego słoiczka nakładamy naprzemiennie, warstwowo: porcję musli crunch 
Fairtrade, porcję jogurtu oraz owoce.
I tak do wyczerpania składników. Deser dekorujemy owocami lub startymi wiórkami czekolady. 
Podajemy schłodzony.

                                                              Źródło: materiały Fairtrade Polska
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Roladki z indyka z mango 

Chrupiące,  złociste  roladki  z  indyka  z  owocowym  nadzieniem  powinny  zasmakować  zwłaszcza 
dzieciom. Tym, które nie lubią owoców, możesz przygotować je tylko z dodatkiem sera i pomidora.

Składniki : 

1 pierś indyka (ok. 700 g)
paczka suszonych owoców mango Fairtrade
2 duże dojrzałe twarde pomidory
100 g miękkiego żółtego sera
3 łyżki oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
3 łyżki pokruszonych płatków kukurydzianych
sól
pieprz
oregano

    

Przygotowanie :

Umyte i osuszone mięso indyka pokrój w płaty, każdy lekko rozbij, oprósz solą, pieprzem i oregano. 
Suszone owoce mango i ser pokrój w dość grube paski.  Sparz pomidory, zdejmij z nich skórkę, 
przekrój  na  ćwiartki,  usuń  pestki,  miąższ  pokrój  w  paski.  Na  płatach  indyka  połóż  pokrojone 
suszone owoce mango, sera i kilka pasków pomidora, zwiń w rulon i zepnij. 
Obtocz w płatkach kukurydzianych i smaż roladki na rozgrzanym oleju z każdej strony na złoty kolor.
Gotowe mięso możemy podać z kolorowym ryżem i sałatką.
Smacznego :)
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                          Źródło: Fedor, Unsplash

Sernik bananowy
Spód:
200 g ciastek czekoladowo-migdałowych Fairtrade
90 g masła

Masa serowa:
1 kg twarogu półtłustego dwukrotnie zmielonego lub twarogu z wiaderka
5 - 6 dojrzałych bananów Fairtrade
1 łyżka soku z cytryny
4 jajka
2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru
170 g cukru trzcinowego Fairtrade

Góra:
2 banany Fairtrade
galaretka koloru żółtego lub pomarańczowego (np. brzoskwiniowa, cytrynowa)
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Przygotowanie :

1. Herbatniki rozkruszyć na bardzo drobno. 
2. Masło roztopić i jeszcze gorące dodać do rozkruszonych ciasteczek.
3. Spód tortownicy o średnicy 26cm wyłożyć papierem do pieczenia.
4. Ciasteczka wyłożyć do tortownicy i ugnieść na dnie. Wstawić do lodówki.
5. 5 - 6 bananów obrać i odważyć 500g. Zmiksować blenderem na puree. Wymieszać z sokiem z  
cytryny.
6.  Dodać  twaróg,  jajka,  cukier  i  budynie  w proszku.  Zmiksować  na  jednolitą  masę.  Miksować 
chwilę, tylko do połączenia się składników.
7. Masę serową wylać do tortownicy.
8. Piec w nagrzanym piekarniku około 50 min. w temperaturze 180°C.
9. Sernik pozostawić, przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika, do ostygnięcia. Po całkowitym 
wystudzeniu, włożyć sernik do lodówki na parę godzin lub całą noc.
10. Przygotować galaretkę według przepisu na opakowaniu tylko w 400ml wody. 
11.  Gdy galaretka zacznie tężeć,  ułożyć  na serniku plasterki  z  dwóch bananów i  zalać  tężejącą 
galaretką.  (Galaretka  musi  być  tężejąca,  aby  pokryła  banany.  Jeśli  będzie  płynna,  to  plasterki 
bananów wypłyną na powierzchnię i z czasem ściemnieją).
12. Sernik wstawić do lodówki, aby galaretka całkowicie zastygła.

 
                                                     Źródło: materiały Fairtrade Polska

12



Omlet na słodko
Składniki (1 porcja):

2 jajka (rozmiar M)
2 łyżki cukru trzcinowego Fairtrade 
40 g mąki pszennej 
1 łyżeczka oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
owoce świeże lub suszone
cynamon

Przygotowanie :

1. Oddzielić białka od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę.
2. Dalej ubijając, dodawać stopniowo cukier. 
3. Dalej miksując, dodawać po kolei po jednym żółtku.
4. Na końcu dodać przesianą mąkę, delikatnie mieszając szpatułką lub drewnianą łyżką.
5. Jeżeli przygotowujemy omlet z suszonymi owocami, owoce dodajemy do masy i smażymy.
6. Na patelni o średnicy ok. 20 cm roztopić masło. Wyłożyć ubitą masę. Smażyć powoli na średniej 
mocy palnika, aż ciasto od spodu ładnie się zarumieni (ok. 4 minut).
7. Następnie przewrócić ciasto łopatką i usmażyć z drugiej strony. (Uwaga: druga strona ciasta 
smaży się szybciej).
8. Przygotowany omlet dekorujemy świeżymi lub suszonymi owocami i lekko oprószamy 
cynamonem.
9. Omlet smakuje najlepiej na ciepło zaraz po przygotowaniu.

                                     Źródło: Omelette, Bernadette Wurzinger, Pixabay
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Zupa eko-dyniowa z mleczkiem kokosowym
Składniki:

1 kg dyni, obranej i pokrojonej na kawałki
40 g masła
1 średniej wielkości cebula, drobno pokrojona
2 ząbki czosnku, posiekane
2 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego
2 łyżeczki mielonej kolendry
1,5 szklanki wywaru warzywnego
3 szklanki wody
1 puszka mleczka kokosowego Fairtrade
1 łyżka posiekanego szczypiorku lub kolendry
Nasiona dyni, słonecznika lub siemię lniane

   
                       Źródło: Jocelyn Maloney, Unsplash

Przygotowanie :

Masło należy rozgrzać w garnku, dodać cebulę i czosnek oraz kmin i kolendrę. Dusić na małym 
ogniu ok. 10 minut, aż cebula zmięknie. Następnie dodać dynię. Wlać wywar i wodę. Zagotować, 
zmniejszyć ogień i gotować zupę ok. 20 minut aż dynia zmięknie - czas gotowania zależy od gatunku 
dyni. Zupę zmiksować, dodając mleczko kokosowe. Podawać ze szczypiorkiem lub kolendrą oraz 
nasionami wedle uznania.
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                         Źródło: Jade, Unsplash

Czekoladowa rozpusta 
Składniki:

50 g kakao w proszku Fairtrade
220 g cukru trzcinowego Fairtrade
85 g startej gorzkiej czekolady Fairtrade
2 żółtka z jajka "0" z chowu ekologicznego
30 g migdałów w proszku
50 g mą
4 białka z jajek "0"
12 silikonowych foremek do muffinków
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Przygotowanie :

Wymieszać cukier z kakao (przesiać). Dodać 125 ml wrzącej wody, dodać czekoladę i mieszać do 
uzyskania jednolitej masy. Na końcu dodać żółtka, migdały i mąkę. Ubić pianę z białek i dodawać 
stopniowo do czekoladowej masy. Umieścić ciasto w foremkach. Piec 20 min w piecu nagrzanym do 
160 stopni.

                                                      Źródło: Alice Fiskind, Unsplas
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Koktajl bananowy na mleczku kokosowym

Składniki:
mleczko kokosowe Fair Trade
banany Fair Trade
płatki owsiane
cynamon
ekstrakt waniliowy
kostki lodu

                                                                                                                                           Źródło: materiały Fairtrade Polska
               
    

Przygotowanie :

Do kielicha blendera wlać mleko kokosowe, dodać banany w kawałkach, płatki owsiane, cynamon, 
ekstrakt waniliowy i kostki lodu. Odczekać parę minut, a następnie pulsacyjnie (lub poprzez funkcję 
ICE) zmiksować do otrzymania pożądanej konsystencji.
Gotowy shake bananowy przełożyć do kieliszków.

                         Źródło: Alexander Mils, Unsplash
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Sałatka z komosą ryżową, buraczkami, żurawiną, z tartym 
serem i orzechami nerkowca

Składniki ( 2 porcje ):

1 szklanka surowej komosy ryżowej Fairtrade
bulion do ugotowania komosy
2 ugotowane i obrane buraki
50 g rukoli
100 g miękkiego sera (np. koryciński, oscypek, bałkański, wędzony, kozi)
1/2 szklanki suszonej żurawiny
1/2 szklanki orzechów nerkowca Fair Trade
4 łyżki oliwy lub dobrego oleju roślinnego lub oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
1 ćwiartka cytryny 

         

Przygotowanie :

Komosę wsypać do garnka i wypłukać. Odcedzić, wlać bulion w ilości 1 cm ponad poziom komosy. 
Przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień i gotować przez ok. 15 minut aż komosa wchłonie cały płyn 
i będzie miękka. Po odparowaniu wyłożyć do talerzy.
Dodać obrane i cienko pokrojone na cząstki buraczki, ułożyć rukolę (wcześniej opłukaną i osuszoną) 
oraz tarty ser.
Posypać żurawiną i orzechami. Doprawić solą, pieprzem, polać oliwą i sokiem z cytryny.

                                          Źródło: Lefteris Kallergis, Unsplash
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Tabulleh z komosy ryżowej na papadzie podany
Składniki dla 4 osób:

1 szklanka ugotowanej komosy ryżowej Fairtrade lub kus-kusu (wg. przepisu na opakowaniu) 
2 pomidory malinowe
pęczek mięty
pęczek natki pietruszki
ew. pęczek kolendry
sok z połowy cytryny
6 łyżek oliwy lub oleju rzepakowego lub oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
3 ząbki czosnku
ew. garść prażonych orzechów nerkowca - Fairtrade
ew. kilka kropli oleju z orzechów brazylijskich dla aromatu i ozdoby
2 papady wypiekane lub smażone lub masala

      

Przygotowanie:

Papady czosnkowe, masala lub naturalne smażymy na złoto w głębokim tłuszczu i osuszamy. 
Ugotowaną i ostudzoną komosę łączymy z posiekanymi ziołami - natką, miętą i kolendrą. 
Przygotowujemy sos: siekany czosnek, oliwa i cytryna - wszystko mieszamy aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Jeśli chcemy wyostrzyć smak, możemy dodać drobno posikane chili świeże 
lub z zalewy. Komosę, zioła i pomidory łączymy z sosem, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i 
serwujemy z chrupiącym pieczywem. Sałatkę możemy posypać prażonymi nerkowcami i lekko 
skropić aromatyczną oliwą.

                                                       Źródło: materiały Fairtrade Polska
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Grilowana pierś kurczaka z komosą ryżową
To danie zawsze się sprawdza, bo smakuje równie dobrze na zimno jak i na gorąco.

Składniki :

200 g komosy ryżowej Fairtrade
1 szt. czerwonej papryki
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka papryki czerwonej
1 szczypta chilli do smaku
2 łyżka oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
1 szt. ząbek czosnku
1 szt. pomidor
skórka z 1/4 cytryny
250 ml wrzątku

Dressing:
100 ml jogurtu naturalnego
1 łyżeczka soku z cytryny

Marynata:
1 szt. pierś z kurczaka
1 łyżeczka przyprawy curry
chilli do smaku
1 szt. ząbek czosnku

              

Przygotowanie : 

Pierś z kurczaka umyj. Następnie przygotuj marynatę. W miseczce wymieszaj przyprawę curry, 
chilli, sok z cytryny i 1 rozgnieciony ząbek czosnku. Tak przygotowaną pierś z kurczaka przykryj folią 
spożywczą i marynuj przez minimum 2 godziny w lodówce.

Patelnię rozgrzej na średnim ogniu. Wlej olej i dodaj komosę ryżową. Praż przez około 5 minut 
ciągle mieszając. Dzięki temu kasza nabierze jędrności i prażonego posmaku. Następnie dodaj 
posiekany ząbek czosnku, kurkumę i czerwoną paprykę w proszku. Podsmażaj jeszcze przez 1 
minutę tak, żeby wyciągnąć kolor z przypraw. Uważaj żeby płomień nie był zbyt mocny, bo jeżeli 
przypalisz przyprawy danie będzie gorzkie. 

Dodaj pokrojonego w kostkę pomidora bez pestek i czerwoną paprykę, oraz skórkę z cytryny. Zalej 
wszystko wrzącą wodą. Wymieszaj wszystko dokładnie i odstaw do wystygnięcia, pod przykryciem 
na około 10 minut. W tym czasie komosa ryżowa zmięknie i przejdzie wszystkimi smakami.
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Teraz przyszedł czas na smażenie kurczaka. Na średnio rozgrzaną patelnię wlej 1 łyżeczkę oleju i 
włóż pierś z kurczaka. Ważne jest, żeby patelnia nie była zbyt gorąca, bo wtedy przypalą się 
przyprawy. Obsmaż kurczaka z każdej strony, zdejmij z patelni, zawiń w folię i włóż do nagrzanego 
do 180 stopni C piekarnika na około 10 minut. Dzięki temu nasz kurczak będzie soczysty i 
ugotowany w środku. 
Na samym końcu wymieszaj jogurt naturalny z sokiem cytryny. Danie możesz już wkładać do 
plastikowych pojemników.

 

Źródło: Susana Martins, Pixaba

Sałatka z kurczakiem w karaibskiej marynacie
Składniki :

"Karaibska" marynata:
suszony ananas Fairtrade 
2 łyżki wody 
2 łyżki dżemu pomarańczowego
2 łyżki świeżo zmielonego imbiru
1 łyżka miodu
sok i otarta skórka z 1 limonki
1 łyżeczka sosu sojowego
3-4 łyżki oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
2 pojedyncze piersi kurczaka
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Sałatka:
sałata lodowa lub mix ulubionych sałat
1/2 pomarańczy
2 brzoskwinie z zalewy (lub jedna świeża)
rzodkiewka (można pominąć)
garść rodzynek Fair Trade
garść orzechów brazylijskich Fair Trade

Sos vinaigrette:
1 łyżeczka musztardy
1 łyżka soku z cytryny lub octu winnego
1 łyżka miodu
3 łyżki oliwy z oliwek
3 łyżki oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade
szczypta soli

Marynata i mięso: 
Suszone plastry ananasa miksujemy na gładką masę z dwoma łyżkami wody. 
Do masy dodajemy resztę składników marynaty i wszystko razem łączymy za 
pomocą 
łyżki (lub miksując na niższych obrotach). 
Marynatą zalewamy piersi kurczaka, szczelnie przykrywamy i odstawiamy na ok. dwie godziny do 
lodówki. Po tym czasie smażymy kurczaka z obu stron na mocno rozgrzanej patelni grillowej. Po 
usmażeniu kroimy w ok. 1,5 cm paski.

Sałatka: 
Na talerzu rozkładamy porwaną sałatę lodową lub mix sałat. Cząstki pomarańczy całkowicie 
pozbawiamy białych włókien, kroimy na mniejsze kawałki i układamy na sałacie. Brzoskwinie i 
rzodkiewkę (dałam, bo miałam w lodówce, ale można pominąć) kroimy w kostkę lub w paski. 
Rozkładamy na sałacie. Posypujemy posiekanymi orzechami i rodzynkami. 

Na wszystkim rozkładamy pokrojonego w paski kurczaka (jeszcze ciepłego lub zimnego) i tuż przed 
podaniem skrapiamy sosem vinaigrette z dodatkiem miodu.
Sos:  W słoiczku mieszamy musztardę z miodem, sokiem cytryny lub octem winnym. Pod koniec 
dodajemy olej z orzeszków ziemnych i oliwę z oliwek, całość potrząsamy razem tak długo, aż 
wszystkie składniki dokładnie się połączą. 

                                             Źródło: Calum Lewis, Unsplash
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Polędwiczka wieprzowa z mango i rodzynkami

Tak przyrządzoną polędwiczkę możesz bez obaw podać na przyjęciu. 

Składniki :

2 polędwiczki wieprzowe (po 1/2 kg każda)
1 owoc mango
50 dag suszonego mango Fairtrade 
20 dkg rodzynek Fairtrade
1/2 szklanki musztardy z całymi ziarnami gorczycy
dżem morelowy
1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę
przyprawy: sól i pieprz

  

Ustawiamy piekarnik na opcję 'grill' (lub włączamy tylko górną grzałkę, temp. 220-230°C). 
Mieszamy musztardę z dżemem, drobno pokrojonymi suszonymi plastrami mango, posiekanymi 
rodzynkami i czosnkiem. 
Odkładamy 2/3 tej mieszaniny do miseczki i zostawiamy na koniec.
Polędwiczki myjemy i osuszamy, nacieramy solą i pieprzem. Na każdą nakładamy porcję masy 
musztardowo-owocowo-czosnkowej. 
Układamy mięso na blaszce wyściełanej folią aluminiową. 
obieramy owoc mango i kroimy w dużą kostkę.
Pozostałą masę z miseczki układamy w jednej warstwie dookoła mięsa i kładziemy na niej kostki 
mango. 
Pieczemy 15 minut na górnym poziomie rozgrzanego piekarnika. 
Mięso wyjmujemy, układamy na desce i czekamy około 5 minut, by soki dobrze się w nim rozłożyły. 
Kroimy polędwiczki w ukośne plastry i podajemy z pieczonymi mango.

                                           Źródło: Erda Estremera, Unsplash
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Pieczony schab z owocowym środkiem
Schab nadziewany owocami to jeden z polskich odświętnych klasyków. Z powodzeniem sprawdzi 
się i jako mięso na gorąco, i - gdy już dobrze ostygnie - jako wyśmienita wędlina.

Składniki : 

1,5 kg schabu
200 g mielonego mięsa (kurczak lub indyk)
2 jajka
150 g suszone mango Fairtrade
150 g rodzynek Fairtrade
150 g suszony ananas Fairtrade
100 g suszonych śliwek
100 g pestek z dyni
sól
pieprz
1 łyżka suszonego tymianku
oleju z orzeszków ziemnych Fairtrade

         

Przygotowanie : 

Umyty i osuszony schab rozciąć wzdłuż tak, żeby powstał płaski płat mięsa. Przyprawić solą i 
pieprzem. Mięso mielone wymieszać z jajkami, suszonymi owocami i pestkami z dyni.                    
Przyprawić solą i pieprzem. Farsz rozłożyć na schabie. Zwinąć mięso jak roladę i obwiązać 
sznurkiem. Wierzch natrzeć solą i posypać tymiankiem. Schab podsmażyć na patelni ze wszystkich 
stron. Mięso zapakować w folię aluminiową. Piec w temperaturze 180 st.
Można podawać z pieczonymi warzywami (ziemniaki, buraki, marchewka).
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                         Źródło: Mike Tinnion, Unsplash

                            Źródło: materiały Fairtrade Polska
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