MINI PRZEKĄSKI Z GRILLA

przepisy.pl

Roladki z bakłażana faszerowane pastą z pieczonego czosnku
przepisy.pl

Składniki:
Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 2 łyżki
bakłażan - 2 sztuki
sól - 2 łyżki
główka czosnku - 2 sztuki
szpinak - 200 gramów
serek Philadelphia - 100 gramów
ser gorgonzola - 100 gramów

40 minut

6 osób

Łatwe

suszone pomidory - 100 gramów
orzechy włoskie - 100 gramów
natka pietruszki - 1 pęczek
bazylia - 1 pęczek
oliwa z oliwek - 3 łyżki
krem z octu balsamicznego do podania

Sposób przygotowania:
1. Bazylię i natkę pietruszki posiekaj, suszone pomidory pokrój w drobną kosteczkę, posiekaj kapary, a orzechy upraż na
suchej patelni i z lekka je rozkrusz. Liście szpinaku zanurz na chwilę we wrzącej wodzie i osusz, układając je na
papierowych ręcznikach.
2. Główki czosnku zawiń w folię aluminiową i wstaw do piekarnika na 20 minut lub ułóż na grillu i grilluj, póki nie zrobią się w
środku miękkie. Upieczony czosnek odstaw na bok, aby wystygł, a następnie obierz go z łupin. Czosnek i oba sery umieść w
kielichu miksera i dokładnie rozdrobnij, aby powstała jednolita pasta. Pastę połącz z posiekanymi ziołami, orzechami,
kaparami i suszonymi pomidorami.
3. Bakłażany pokrój wzdłuż na plastry, obficie oprósz solą i odstaw na 10 minut, aby puściły sok. Po tym czasie wypłucz je
pod zimną wodą, usuwając sól, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Bakłażany oprósz przyprawą do pikantnego
grilla, nada ona potrawie wyrazistego smaku.
4. Zamarynowane bakłażany grilluj po 2-3 minuty z każdej strony.
5. Bakłażany ułóż na desce i na każdy plaster nałóż liście szpinaku oraz grubą warstwę pasty z czosnku i sera. Całość
dokładnie zroluj i zabezpiecz wykałaczką. Gotowe roladki ułóż na talerzu i polej oliwą i kremem balsamicznym.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grzanki z grillowaną gruszką
przepisy.pl

Składniki:
Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 1 łyżeczka
świeże gruszki - 2 sztuki
bagietka - 1 sztuka
garść rukoli - 2 sztuki
ser pleśniowy np. Gorgonzola - 40 gramów
pestki słonecznika - 1 łyżka
oliwa z oliwek - 6 łyżek

30 minut

6 osób

Łatwe

ząbek czosnku - 1 sztuka
natka pietruszki - 0.5 pęczków
syrop balsamiczny - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Gruszki obierz, wytnij gniazda nasienne i pokrój w ósemki. Oliwę (2 łyżki) wymieszaj z przyprawą do pikantnego grilla i
wymieszaj – zamarynuj gruszki i odstaw na kilka minut. Pestki słonecznika upraż na suchej rozgrzanej patelni.
2. Po tym czasie gruszki usmaż na rozgrzanym grillu – ok. 5-8 minut. Bagietkę pokrój na 2 centymetrowej grubości kromki pod
skosem. Pozostałą oliwę wymieszaj z posiekanym czosnkiem i natką pietruszki. Ziołową oliwą nasmaruj kromki pieczywa z
obu stron.
3. Na każdą kromkę nałóż porcję rukoli (zwiń ją ścisło w niewielkie gniazdko), grillowaną gruszkę oraz odrobinę
pokruszonego sera.
4. Tak przygotowane grzanki połóż na ruszcie rozgrzanego grilla i opiekaj przez 3-5 minut. Pilnuj grzanek przez cały czas,
gdyż łatwo mogą się przypalić. Po opieczeniu grzanki zdejmij z grilla, polej odrobiną balsamicznego syropu i posyp
prażonym słonecznikiem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Roladki z bakłażana z czerwoną papryką i kozim serem
przepisy.pl

Składniki:
Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 2 łyżki
bakłażan - 2 sztuki
sól - 2 łyżki
marynowana papryka ze słoika - 100 gramów
ser kozi twardy - 100 gramów
doniczka bazylii - 1 sztuka
suszone pomidory - 100 gramów

40 minut

6 osób

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Bakłażany pokrój wzdłuż na plastry, obficie oprósz solą i odstaw na 10 minut, aby puściły sok. Potem wypłucz je pod zimną
wodą, usuwając sól, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Bakłażany oprósz przyprawą do pikantnego grilla, nada ona
potrawie wyrazistego smaku.
2. Bakłażany ułóż na desce, na każdy plaster połóż kawałek papryki, kozi ser i kilka listków bazylii oraz suszone pomidory.
Całość dokładnie zroluj i zabezpiecz wykałaczką.
3. Grilluj na tackach pod przykryciem przez około 20 minut, przekręcając roladki co jakiś czas.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grillowane warzywa z salsą awokado
przepisy.pl

Składniki:
Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 1 opakowanie
bakłażan - 2 sztuki
cukinia - 1 sztuka
papryka zielona - 1 sztuka
papryka czerwona - 1 sztuka
papryka żółta - 1 sztuka
boczniaki - 500 gramów

40 minut

6 osób

Łatwe

cebula czerwona - 3 sztuki
awokado - 1 sztuka
oliwa z oliwek - 50 mililitrów
kapary - 3 łyżki
ząbek czosnku - 2 sztuki
anchois - 5 sztuk
cytryna - 2 sztuki
bazylia - 1 pęczek

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie warzywa umyj i obierz te, które tego wymagają. Cukinię, bakłażana i czerwoną cebulę pokrój w grube 1,5 cm
plastry. Paprykę przetnij na cztery części i usuń pestki. Następnie warzywa i grzyby delikatnie natrzyj niewielką ilością oliwy,
a potem oprósz połową torebki z przyprawą do pikantnego grilla Knorr – nada ona finalnego smaku.
2. Warzywa ułóż na średnio rozgrzanym grillu. Opiekaj pod przykryciem przez około 15 minut, przekręcając warzywa co jakiś
czas.
3. Posiekaj kapary, czosnek, anchois, pokrój drobno bazylię, wyciśnij sok z cytryny i dodaj pokrojone w drobną kostkę
awokado. Wszystko razem połącz z oliwą, dodaj pozostałą część przyprawy Knorr. W powstałym sosie wymieszaj warzywa.
Podawaj je z sosem z awokado - guacamole.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Broschettes z piersi kaczki
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kaczki - 3 sztuki
małe cebulki perłowe - 1 puszka
oliwa do marynaty - 3 łyżki
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
brązowy cukier - 1 łyżka
Sos sałatkowy Truskawkowy z chili Knorr - 1 opakowanie
rukola - 200 gramów

40 minut

6 osób

Łatwe

burak wcześniej upieczony - 1 sztuka
cytryna - 1 sztuka
oliwa do sałatki - 3 łyżki
pomarańcze - 2 sztuki
miękki ser kozi - 100 gramów

Sposób przygotowania:
1. W misce wymieszaj 3 łyżki oliwy z przyprawą Knorr oraz jedną łyżką brązowego cukru.
2. Kaczkę obierz ze skóry, pokrój kostkę. Włóż ją do marynaty i dokładnie wymieszaj. Odłóż na 24 godziny. Po tym czasie
kawałki kaczki ponadziewaj na szaszłyki, przekładając mięso perłową cebulką.
3. Brochettes grilluj na średnio rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach po 6 minut z każdej strony. Piersi mogą być
niedopieczone.
4. W międzyczasie przygotuj sałatkę. Wyciśnij sok z cytryny, buraka pokrój w półplastry, pokrusz ser kozi, z pomarańczy
wykrój segmenty.
5. Wymieszaj sos sałatkowy z sokiem z cytryny i oliwą z oliwek, dodaj rukolę i pokrojone w kawałki buraka. Całość ułóż na
talerzu, udekoruj cząstkami pomarańczy i pokruszonym serem. Na sałatkę nałóż brochettes z kaczki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pełnoziarniste wrapy z kurczakiem z grilla
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kurczaka - 2 sztuki
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
tortille pełnoziarniste - 4 sztuki
cykoria - 1 sztuka
garść rukoli - 2 sztuki
figi - 2 sztuki
awokado - 1 sztuka

25 minut

4 osoby

Łatwe

ser pleśniowy np. Gorgonzola - 30 gramów
kolendra świeża - 1 pęczek
oliwa z oliwek - 2 łyżki
jogurt naturalny - 2 łyżki
majonez - 2 łyżki
sos sambal oelek - 1 łyżeczka
ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. Piersi z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Przyprawę Knorr wymieszaj z oliwą, następnie powstałą marynatą
natrzyj mięso.
2. Piersi usmaż na ruszcie rozgrzanego grilla z obu stron – po 5-6 minut. Usmażone mięso wystudź i pokrój w cienkie plastry.
3. Awokado obierz i pokrój w plastry, figi również pokrój w plastry. Ser pokrusz, cykorię pokrój w cienkie paski. W misce
połącz rukolę, cykorię oraz drobno pokrojoną kolendrę.
4. W miseczce połącz wszystkie składniki sosu i wymieszaj. Na blacie rozłóż tortille i posmaruj je sosem.
5. Na tortille nałóż rukolę z cykorią, plastry awokado, figi oraz pokruszony ser i mięso. Wszystko razem zawiń. Placki ułóż na
rozgrzanym grillu – opiekaj kilka minut z obu stron, uważając, aby się nie przypaliły. Gotowe podawaj z ulubionym dipem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Ziemniaki grillowane
przepisy.pl

Składniki:
młode ziemniaki - 15 sztuk
Sos Hellmann's Czosnkowy - 100 mililitrów
Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki
boczek w plastrach - 15 sztuk
ząbki czosnku pokrojone w cienkie plastry - 4 sztuki
strąki ostrej papryki chilli – pokrojonej w plastry - 2 sztuki
gałązka rozmarynu spora - same igiełki - 1 sztuka

50 minut

8 osób

Łatwe

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Ziemniaki umyj, otrzyj i oskrob ze skórki, następnie osusz.
2. Każdego ziemniaka natnij wzdłuż. W nacięciu umieść plaster czosnku, plaster ostrej papryki i kilka igiełek rozmarynu.
3. Ziemniaki umieść w misce, polej Ramą, dodaj Przyprawę do grilla Knorr i całość dokładnie wymieszaj.
4. Każdego ziemniaka z osobna zawiń w plaster boczku, umieść na średnio rozgrzanym grillu z przykrywą, na aluminiowej
tacce, na około 40 minut – czas grillowania może się wydłużyć w zależności od temperatury grilla. Grilluj, aż ziemniaki będą
miękkie. Ziemniaki podawaj z sosem Hellmann‘s Czosnkowym.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grillowany bakłażan z czosnkiem
przepisy.pl

Składniki:
bakłażan - 2 sztuki
Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie
oliwa - 6 łyżek
ząbki czosnku - 4 sztuki
sól - 1 szczypta

30 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Bakłażana pokrój w plastry, oprósz je solą i odstaw na 20 minut. Przyciśnij je talerzykiem lub deską, aby pozbyć się
nadmiaru wody.
2. Obsusz bakłażana na ręczniku papierowym, skrop go oliwą i oprósz przyprawą Knorr.
3. Dodaj posiekany czosnek i smaż plastry bakłażana na grillu, aż się zarumienią. Podawaj je z sosem jogurtowym lub
serowym.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

