
 

3 SPOSOBY NA 
GRILLOWANE ZIEMNIAKI

przepisy.pl



Sałatka z grillowanych ziemniaków z kurkami i wędzonym
boczkiem

przepisy.pl

55 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki średniej wielkości - 300 gramów

Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 1 opakowanie

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

kurki świeże - 100 gramów

boczek wędzony w plastrach - 12 sztuk

cebula biała - 2 sztuki

garść rukoli - 2 sztuki

rozmaryn świeży gałązka - 1 sztuka

masło - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki wyszoruj szczoteczką i osusz papierowym ręcznikiem i wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika – piecz do

miękkości, następnie wystudź.

2. Plastry boczku umieść między dwoma arkuszami pergaminu, połóż na blasze do pieczenia i przyciśnij drugą blachą.

Wstaw do piekarnika razem z ziemniakami i piecz 20 minut.

3. Masło rozgrzej na patelni, przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę (1 szt.), po chwili dodaj kurki, dodaj posiekany rozmaryn i

smaż chwilę razem. Dopraw do smaku.

4. Wystudzone ziemniaki pokrój w centymetrowej grubości plastry. Oliwę wymieszaj z przyprawą do grilla Knorr i polej

ziemniaki – ułóż na rozgrzanym grillu i smaż po 3-4 minuty z obu stron.

5. W salaterce wymieszaj grillowane ziemniaki, rukolę, pokrojoną w piórka cebulę oraz kurki. W miseczce wymieszaj 3 łyżki

oliwy z 3 łyżkami wody i wymieszaj – powstałym sosem polej sałatkę. Upieczony boczek połam na mniejsze kawałki i posyp

sałatkę.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-grillowanych-ziemniakow-z-kurkami-i-wedzonym-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grillowane ziemniaki z oscypkiem i szpinakiem
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Ziemniaki duże - 10 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Sos Hellmann's SAMBA - 80 mililitrów

oscypek w owalnym kształcie - 200 gramów

szpinak - 100 gramów

cebulka mała - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. W garnku na Ramie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj do niej rozmrożony odciśnięty szpinak,

całość smaż chwilę. Dopraw do smaku ostrą papryką i gałką muszkatową.

2. Umytego, nieobranego ziemniaka ponacinaj plaster przy plastrze, nie docinając jednak ziemniaka do końca. Oprósz go

obficie, Przyprawą do grilla Knorr, rozchylając ponacinane plastry.

3. Między każde nacięcie włóż kawałek plastra oscypka i wciśnij odrobinę szpinaku.

4. Każdego ziemniaka obwiń dookoła plastrem boczku. Jeśli jeden plaster to za mało, połącz dwa plastry, zapinając boczek

wykałaczkami.

5. Ziemniaki ułóż na tacce aluminiowej i piecz pod przykrytym grillem przez około 40 minut. Po upieczeniu na każdego

ziemniaka nałóż łyżkę sosu Samba

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/grillowane-ziemniaki-z-oscypkiem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szaszłyk z ziemniaków
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

młode ziemniaki wcześniej obgotowane - 15 sztuk

cukinia - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 0.5 opakowań

szalotka - 10 sztuk

czerwona papryka - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe żółte - 30 sztuk

miód - 2 łyżki

mały pęczek mięty - 1 sztuka

cytryna - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

trawa cytrynowa lub patyki do szaszłyków - 15 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Szalotki zalej w misce wrzącą wodą, pozostaw na 10 minut, potem obierz i przekrój na pół. Ziemniaki przekrój na pół.

2. Cukinie rozkrój na cztery części, zetnij z niej pestki, resztę pokrój na grubą, dwu centymetrową kostkę. Paprykę przekrój na

cztery części, oczyść z gniazda nasiennego, pokrój na kawałki o podobnej wielkości jak cukinia.

3. W miejsce pomieszaj ketchup Hellmann's, Ramę, Przyprawę do grilla Knorr, posiekaną miętę, skórkę i sok z limonki. W

powstałej marynacie wymieszaj wszystkie warzywa. Warzywa pozostaw w marynacie na co najmniej godzinę.

4. Trawę cytrynową przekrój wzdłuż na pół, nadziewaj na nią po kolei wszystkie warzywa zaczynając i kończąc ziemniakiem.

5. Tak przygotowane szaszłyki grilluj po 2-3 minuty z każdej strony.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/szaszlyk-z-ziemniakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

