
 

DOMOWE PIZZE,
BURGERY I HOT DOGI

przepisy.pl



Pizza włoska dla twardzieli

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka - 340 gramów

drożdże suszone - 1 opakowanie

oliwa - 2 łyżki

cukier - 1 łyżeczka

sól - 1 łyżeczka

ciepła woda - 200 mililitrów

przecier pomidorowy - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 40 mililitrów

ser mozarella - 125 gramów

kindziuk (lub inna wędlina) - 6 plastrów

pomidory koktajlowe przekrojone na pół -
150 gramów

cebula posiekana - 1 sztuka

posiekany ząbek czosnku - 2 sztuki

sos Tabasco

tarty parmezan lub inny ser - 30 gramów

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. 250 g mąki z cukrem przesyp do miski. Z jednej strony wsyp sól, z drugiej drożdże. Dodaj

oliwę, 200 ml ciepłej wody i resztę mąki. Ugniataj ciasto przez 15 minut ręcznie lub przez 5-6

minut mikserem. Ciasto nie może się kleić ani do rąk, ani do robota.

2. Weź miskę, wysyp mąką, włóż kulkę ciasta. Przykryj ciasto suchą ściereczką i odstaw na

godzinę. Po godzinie ugnieć ciasto jeszcze raz. Zrób kulkę i włóż do lodówki do czasu jej użycia.

Jeśli połowę ciasta zamrażasz, to podziel je na pół przed wyrośnięciem i włóż do zamrażalnika.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki

- to znak, że temperatura jest odpowiednia do smażenia.

4. Dodaj cebulę, czosnek i smaż całość 3 minuty. Następnie dodaj przecier, tabasco, sól i pieprz,

zmniejsz ogień i gotuj sos przez 15 minut. Piekarnik rozgrzej do 210°C.



5. Rozwałkuj ciasto na pizzę, rozłóż je na blaszce od piekarnika. Na papierze pergaminowym,

rozprowadź na pizzy ostry sos pomidorowy, posyp porwaną mozzarellą, połóż pomidory i włóż do

piekarnika na 20 minut.

6. Wyciągnij pizzę: połóż pokrojone na pół plastry kindziuka, posyp parmezanem, polej kroplami

oliwy i włóż pizzę do piekarnika jeszcze na 5 minut. Wyjmij z piekarnika i dodaj bazylię. Bon

Appétit!

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Domowy hot dog

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parówki - 4 sztuki

bułki do hot-dogów - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

ogórek konserwowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Ustaw naczynie do gotowania na parze. Połóż bułeczki do hot dogów na sitku i zagrzej na parze

aby były miękkie i ciepłe.

2. Parówki wrzuć na kilka minut do wrzątku. Ogórka pokrój w plasterki.

3. W bułeczce umieść plasterki ogórka oraz parówkę.

4. Całość polej majonezem i podawaj od razu po przygotowaniu.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cheeseburger

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bułki do hamburgerów - 4 sztuki

mielona wołowina - 450 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

pieprz - 0.5 łyżeczek

jajko - 1 sztuka

olej - 1 łyżka

ser cheddar - 4 plastry

sałata - 4 plastry

pomidor - 2 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek
Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce połącz mięso, przyprawę Knorr, pieprz oraz jajko. Masę wyrób i uformuj 4

burgery. Rozgrzej olej na dużej patelni i usmaż burgery. Na wierzchu kotletów ułóż plastry sera i

podgrzej przed podaniem, aby ser się rozpuścił.

2. Bułki zgrilluj lekko, posmaruj majonezem Hellmann's każdą z nich. Połóż sałatę, plastry

pomidora oraz cebuli.

3. Na koniec nałóż usmażone kotlety. Gotowe cheesburgery podawaj z frytkami domowej roboty.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Domowa pizza

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

mąka pszenna do podsypania - 200
gramów

drożdże - 4.5 gramów

cukier - 50 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

sól - 2.5 gramy

woda - 300 mililitrów

czerwona cebula - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

pomidorki koktajlowe - 50 gramów

tarta mozzarella - 100 gramów

rukola - 100 gramów

kiełbasa pepperoni - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą dobrze wyrabiając. Gotowe ciasto przykryj czystą,

płócienną ścierką i odstaw na 40 minut w ciepłe miejsce tak, aby ciasto mogło wyrosnąć.

2. Po tym czasie ciasto jeszcze raz wyrób ręką, podsyp trochę mąką i podziel na 4 do 6 kul tej

samej wielkości.

3. Na stolnicy lub gładkim blacie stołu delikatnie podsypanym mąką rozwałkuj lub rozciągnij

ciasto ręką, formując okrągły placek. Placek ułóż na pergaminie na odwróconej do góry nogami

blasze z piekarnika.

4. W garnku zagotuj pomidory pelatti z Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - dzięki

niemu uzyskasz sos o wyrazistym ziołowo pomidorowym smaku, który będzie miał idealną

konsystencję.

5. Ciasto z wierzchu posmaruj wcześniej zrobionym sosem. Na środek pizzy, na sos, posyp stary

sera mozzarella, na ser kolejno układaj plastry czerwonej cebuli, plastry kiełbasy oraz przecięte

na pół pomidorki.



6. Pizzę umieść w nagrzanym do 220°C piekarniku i piecz około 25 minut. Gotową pizzę

podawaj posypaną listkami rukoli i pozostałym sosem pomidorowym.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grillowany hot dog z surówką colesław

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parówki - 4 sztuki

bułki do hot-dogów - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

biała kapusta - 0.25 sztuk

marchewka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

sok z 1 cytryny

przyprawy (sól i pieprz)

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj drobno, marchewkę zetrzyj na tarce i wymieszaj wszystko z sokiem z cytryny,

przyprawami i majonezem Hellmann's, który połączy i odpowiednio doprawi składniki oraz nada

sałatce amerykańskiego charakteru.

2. Bułki do hot dogów oraz parówki podgrzej na grillu.

3. Do ciepłej bułki nałóż sałatkę colesław i następnie parówkę. Gotowe hot dogi po wierzchu polej

majonezem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Burgery z indyka i kaszy jaglanej z salsą z
pomidorów i awokado

przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone z indyka - 400 gramów

ugotowana kasza jaglana - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 3 łyżki

pasta chilli - 2 łyżki

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka kolendry - 1 pęczek

curry madras - 1 łyżka

kmin rzymski - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

awokado - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

szczypior - 1 pęczek

limonka - 1 sztuka

pomidor - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 50
mililitrów

bułki do hamburgerów - 4 sztuki

sałata lodowa - 4 plastry

Sposób przygotowania:

1. Mielone mięso pomieszaj z kaszą jaglaną czosnkiem, połową posiekanej kolendry, łyżeczką

pasty chili. Dopraw do smaku kminem rzymskim, przyprawą curry i Delikatem Knorr.

2. Z mięsa uformuj okrągłe kotlety, nadając im kształt hamburgerów. Na rozgrzanej Ramie smaż

hamburgery, po około 6 minut z każdej strony. Upewnij się przy tym że są one dosmażone w

środku. Smażąc mięso na Ramie nadasz mu maślanego aromatu i jednocześnie zachowasz

czystość, bo Rama nie pryska podczas smażenia.

3. Przygotuj salsę. Pomidory i awokado pokrój w kostkę o grubości do jednego centymetra.

Przełóż do miski, dodaj drobno pokrojoną czerwoną cebulę, odrobinę pasty z czosnku i chili,



ketchup Hellmann's, oliwę i pozostałą część kolendry i posiekany drobno szczypior. Całość

wymieszaj, dopraw limonka do smaku i jeśli zachodzi taka potrzeba szczyptą soli.

4. Bułki przekrój na pół również posmaruj Ramą i zapiecz na złoty kolor. Hamburgery ułóż na

bułce z sałatą, przykryj salsą z pomidorów i awokado.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Frytki pieczone w piecu

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 800 gramów

Fix Ziemniaczane łódeczki z sosem
czosnkowym Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

majeranek - 1 łyżka

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz i pokrój w słupki o grubości około 2 cm.

2. Ziemniaki włóż do miski i wymieszaj z Fixem Knorr, majerankiem i olejem.

3. Rozgrzej piekarnik do 170 °C i piecz frytki na pergaminie około 30 minut.

4. W tym czasie w misce dokładnie wymieszaj sos z opakowania Fix Knorr, Majonez Babuni

Hellmann's i Ketchup Hellmann’s Extra Hot, aż powstanie gładki sos. Frytki podawaj z dipem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Aromatyczne double burgery z pleśniowym
serem i konfiturą z czerwonej cebuli

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

mięso wołowe z udźca - 700 gramów

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 4
łyżki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

natka pietruszki (posiekana) - 1 łyżka

ser żółty - 4 plastry

sałata karbowana ciemna, liście - 4 sztuki

bułki do hamburgerów - 4 sztuki

sól i pieprz do smaku

czerwona cebula - 6 sztuk

ocet balsamiczny - 4 łyżki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebule pokrój w piórka, przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie, dodaj cukier oraz ocet

balsamiczny. Duś na wolnym ogniu przez 30 minut podlewając odrobiną wody od czasu do czasu.

2. Mięso oczyść z błon, następnie zmiel w maszynce. Dodaj do mięsa przyprawę Knorr,

posiekaną natkę, musztardę, pieprz oraz pokruszony ser. Wyrób jednolitą masę i uformuj 8

płaskich burgerów.

3. Uformowane kotlety smaż na rozgrzanym grillu po 5 minut z każdej strony. W tym samym czasie

opiecz na grillu również bułki a następnie posmaruj je sosem Hellmann’s Green Pepper z obu

stron.

4. Na 4 burgery połóż plasterki żółtego sera, aby się roztopił. Na pozostałe 4 nałóż porcję

cebulowej konfitury.

5. Na bułkę połóż liść sałaty, następnie połóż burgera z konfiturą i przykryj burgerem z

roztopionym serem. Wierzch przykryj pozostałą bułką. Gotowe hamburgery możesz spiąć długą

wykałaczką. Podawaj z frytkami i sałatką coleslaw.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące hamburgery z indyka - Słoneczna
Samba

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś indyka - 500 gramów

Sos Hellmann's SAMBA - 4 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

boczek wędzony - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

pestki słonecznika lub siemię lniane

natka pietruszki (posiekana) - 2 łyżki

bułki do burgerów - 4 sztuki

ser cheddar - 4 plastry

olej - 2 łyżki

kiełki słonecznika

pomidor - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

ogórek konserwowy - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Cebulę oraz boczek pokrój w drobną kostkę – przesmaż razem na rozgrzanej oliwie. Pestki

upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. Mięso z indyka zmiel w maszynce. Do mielonego mięsa dodaj przyprawę Knorr, boczek z

cebulą oraz uprażone pestki i posiekaną natkę.

3. Z mięsnej masy uformuj 4 płaski burgery a następnie smaż je na rozgrzanym grillu ok. 10 minut

przewracając co jakiś czas. Na chwilę przed końcem smażenia połóż na każdej porcji plaster

sera.

4. W tym sam czasie opiecz przekrojone na połówki bułki i posmaruj każdą z nich sosem

Hellmann’s Samba.

5. Następnie na każdej bułce połóż burgera oraz przygotowane dodatki. Wierzch przykryj

pozostałą bułką. Hamburgery zepnij długą wykałaczką lub szpadką i podawaj.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

