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EFEKT MOTYLKA 

  30 min.  11-13 min.  8 min.   2-4 porcje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE UWAGI: 
× Do przygotowania motyla możecie wykorzystać inne ulubione warzywa Waszych maluchów. 
× Od razu polecam przygotować porcję dla dorosłych: ugotować 1/2 pęczka szparagów, pokroić więcej 

warzyw oraz przygotować większą ilość dressingu z dodatkowym czosnkiem. Warto dodać też garść 
ulubionej sałaty np. rukoli. 

SKŁADNIKI NA MOTYLKA: 
× 3/4 szklanki 

suchego makaronu Lubella Mini 
Kokardki 

× 16 kotlecików z mięsa z indyka 
× 2 łyżki kukurydzy BIO 
× 2 łyżki groszku konserwowego 

drobnego 
× 4 pomidorki koktajlowe 
× 2 zielone szparagi 
× 3 czarne oliwki 
× 2 plasterki 

pomarańczowej papryki mini 
× 2 gałązki natki pietruszki 

SKŁADNIKI NA KOTLECIKI: 
× 500 g mięsa mielonego z indyka 
× 3 łyżki posiekanego szczypioru 
× 1 duża marchewka 
× 1 jajko 
× 4  łyżki bułki tartej 
× 2 łyżki masła klarowanego 
× sól, świeżo mielony pieprz 

SKŁADNIKI NA DRESSING: 
× 3-4 łyżki oleju z pestek winogron 
× 1 niecała łyżka soku z cytryny 
× kilka kropli syropu z agawy 
× 1/2 ząbku czosnku 
× kilka listków bazylii 
× kilka listków oregano 
× sól, świeżo mielony pieprz 

PRZYGOTOWANIE: 
1. Makaron Mini Kokardki gotujemy zgodnie z instrukcją na 

opakowaniu (6-8 min). 
2. Wszystkie składniki dressingu blendujemy aż uzyskamy kremowy 

sos o jednolitej konsystencji. 
3. Szparagi pozbawiamy zdrewniałych końcówek, gotujemy w 

osolonej wodzie przez około 5 min, a następnie przelewamy 
zimną wodą. 

4. Pomidorki przekrawamy na pół, paprykę i oliwki kroimy na 
plasterki, a kukurydzę i groszek odcedzamy. 

5. Makaron łączymy z przygotowanym dressingiem, a następnie na 
prostokątnym talerzu formujemy z niego skrzydełka motyla. Na 
samym środku talerza układamy dwa zielone szparagi, na których 
kładziemy plasterki czarnych oliwek. Na środku górnych 
skrzydełek wysypujemy kukurydzę, a na niej układamy połówki 
pomidorków. Na środku dolnych skrzydełek wysypujemy groszek 
zielony, na nich kładziemy krążek mini papryki a pomiędzy 
skrzydełkami układamy natkę pietruszki. 

6. W misce umieszczamy zmielone mięso z indyka, wbijamy jajko, 
dodajemy bułkę tartą, posiekany szczypior, marchewkę starą na 
tarce o małych oczkach, pieprz oraz sól. Całość dokładnie 
mieszamy. Z powstałej masy formujemy malutkie kotleciki o 
średnicy około 1 cm, a następnie obtaczamy je w odrobinie bułki 
tartej. Kotleciki smażymy na rozgrzanej patelni z masłem 
klarowanym przez około 8 minut, aż osiągną z każdej strony złoty 
kolor. Przekładamy je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym 
i jeszcze ciepłe układamy na dolnych skrzydełkach motylka. 
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