
 

GYROS I KEBAB
W DOMOWEJ KUCHNI

przepisy.pl



Gyros z kurczaka z sosem jogurtowym

przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 500 gramów

Przyprawa do gyrosa Knorr - 1
opakowanie

oliwa - 1 łyżka

czerwona cebula - 1 sztuka

średnie pomidory - 2 sztuki

ogórek - 1 sztuka

garść świeżej mięty

ząbek czosnku - 1 sztuka

chlebek pita - 4 sztuki

jogurt grecki - 150 mililitrów

liście sałaty - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Pokrój filety w paski. Wymieszaj kawałki mięsa z Przyprawą do gyrosa Knorr i oliwą.

2. Pokrój w cienkie plastry cebulę i pomidory. Pokrój w plastry ogórki.

3. Przesmaż lub zgrilluj mięso na złoto. Podgrzej chlebki pita na grillu lub w tosterze.

4. Posiekaj miętę i czosnek.Wymieszaj jogurt z miętą i czosnkiem.

5. Wypełnij pity kawałkami mięsa, warzywami i sałatą. Podawaj z sosem jogurtowym.

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


Tortilla z kurczakiem z grilla

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 2 sztuki

Przyprawa do gyrosa Knorr - 2 łyżeczki

cebula - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

żółty ser tarty - 4 łyżki

placki tortilla - 4 łyżki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Umyte i osuszone piersi pokrój w paski, oprósz przyprawą Knorr i skrop 2 łyżkami oliwy.

Wymieszaj.

2. Paprykę i cebulę również pokrój w paski.

3. Na rozgrzanej patelni usmaż mięso z warzywami. Następnie odstaw na 5 minut, aby farsz

wystygł. Po tym czasie wymieszaj go z serem.

4. Farsz nałóż na placki tortilli. Zwiń jak naleśniki, zaczynając od zawinięcia boków do środka tak,

aby farsz nie wydostał się na zewnątrz.

5. Tortille opiekaj na rozgrzanym grillu po 3-4 minuty z każdej strony, aż ser w środku się rozpuści.

Podawaj z kwaśną śmietaną i sałatą. Jeśli lubisz ostre i aromatyczne potrawy, możesz dodać do

farszu papryczkę chili oraz pokrojoną świeżą kolendrę.

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


Sałatka gyros z kurczakiem i ogórkiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 250 gramów

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros
Knorr - 1 opakowanie

kapusta pekińska - 0.5 sztuk

cykoria - 1 sztuka

ogórki konserwowe - 4 sztuki

kukurydza konserwowa - 200 gramów

cebula czerwona - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 4 łyżki

sól i pieprz do smaku

cukier - 1 łyżeczka

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka opłucz pod zimną wodą, osusz ręcznikiem papierowym, następnie oczyść i

pokrój w kostkę. Pokrojonego kurczaka zamarynuj lekko w soli i pieprzu.

2. Zamarynowanego kurczaka usmaż na rozgrzanym oleju lub oliwie na złoty kolor. Odstaw do

wystygnięcia.

3. Kapustę pekińską pokrój w paseczki, oprósz cukrem i odstaw na bok na sicie, aby puściła soki.

4. Ogórki konserwowe i cebulę pokrój w drobną kostkę, kukurydzę odcedź z zalewy.

5. Czosnek wyciśnij przez praskę do miseczki, dodaj ketchup i majonez oraz sos sałatkowy

Knorr. Połącz, mieszając do uzyskania jednolitego koloru i konsystencji.

6. Składniki układaj warstwami w dużej szklanej misie, polewając sosem każdą warstwę. Na

końcu udekoruj kawałkami cykorii i posyp usmażonym kurczakiem. Sałatkę odstaw na 2 godziny

do lodówki. Podawaj schłodzoną i posypaną grzankami Knorr.

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


Sałatka gyros z makaronem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 300 gramów

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros
Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

makaron farfalle (kokardki) - 1 opakowanie

papryka czerwona lub zielona - 1 sztuka

ogórek - 4 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

koperek - 0.5 pęczków

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

jogurt naturalny - 2 łyżki

olej - 10 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

2. Pierś z kurczaka umyj, osusz i pokrój w paski. Następnie posyp przyprawą Delikat Knorr.

3. Usmaż kurczaka na rozgrzanej patelni z olejem.

4. Paprykę oczyść z nasion i razem z ogórkiem oraz cebulą pokrój w kostkę.

5. Przygotuj sos, łącząc Majonez Babuni Hellmann's, jogurt i zawartość opakowania sos

sałatkowy Knorr.

6. W dużej misce wymieszaj kurczaka, makaron, pokrojone warzywa, posiekany koperek i

przygotowany sos. Podawaj sałatkę posypaną grzankami z opakowania sałatki Knorr.

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


Sałatka gyros ognista

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 2 sztuki

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

pomidory - 2 sztuki

ogórek - 1 sztuka

czerwona cebula - 2 sztuki

kapusta pekińska - 0.5 sztuk

kukurydza w puszce - 1 opakowanie

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pierś z kurczaka w paski i oprósz przyprawą Knorr.

2. Poszatkuj kapustę pekińską, a kukurydzę odsącz z zalewy. Cebulę posiekaj w drobną kostkę.

3. Wymieszaj ketchup z majonezem i dwiema łyżkami wody.

4. Usmaż mięso na złoty kolor, na lekko rozgrzanym oleju. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na

papierowym ręczniku i schłodź.

5. Ogórki i pomidory umyj i pokrój w kostkę.

6. W salaterce układaj sałatkę tworząc warstwy z składników. Każdą warstwę polej sosem.

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


Meksykańskie nachos z chilli con carne

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 0.5 kilogramów

Przyprawa do gyrosa Knorr

cebule - 2 sztuki

czerwona fasola w puszce - 200 gramów

pomidory w puszce - 400 mililitrów

chipsy nachos - 2 opakowania

ząbek czosnku - 2 sztuki

kmin rzymski mielony - 5 gramów

papryczka chilli - 1 sztuka

ser żółty - 200 gramów

pęczek świeżej kolendry - 1 sztuka

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj cebule, czosnek oraz chilli. Rozgrzej tłuszcz na patelni. Podsmaż cebule oraz

czosnek, następnie dodaj chilli oraz kmin rzymski. Smaż przez chwilę, by przyprawy oddały cały

aromat.

2. Do warzyw dodaj mięso oraz Przyprawę do gyrosa Knorr. Posiekaj pomidory. Mięso smaż

przez chwilę i na koniec wlej pomidory.

3. Duś całość około 20 minut. Pod koniec dodaj fasolkę z puszki i duś jeszcze chwilę tak, aby

fasolka się nie rozpadła.

4. Do głębokiego talerza wsyp nachosy. Polej po wierzchu sosem mięsnym. Potrawę możesz

podać natychmiast. Posyp ją startym serem oraz świeżo posiekaną kolendrą.

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


Pikantna sałatka z kurczakiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros Knorr
- 1 opakowanie

czerwona cebula - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

ogórek konserwowy - 1 sztuka

sos Tabasco - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój w paski i oprósz przyprawą Knorr. Następnie usmaż na patelni, aż będzie

miękki i soczysty.

2. Papryki oczyść z gniazd nasiennych i pokrój w kostkę.

3. Podobnie pokrój cebulę i ogórka. Kukurydzę odcedź.

4. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z Majonezem Babuni Hellmann's, Ketchupem Hellmann’s

Pikantnym i sosem tabasco.

5. Połącz warzywa, mięso i sos. Sałatkę podawaj z grzankami Knorr. Jeśli nie lubisz pikantnych

potraw, możesz nie dodawać sosu tabasco.

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


Gyros w picie

przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kurczak lub wieprzownia - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 6 łyżek

Przyprawa do gyrosa Knorr - 1
opakowanie

mąka pszenna - 300 gramów

drożdże - 4 gramy

kumin rzymski - 1 łyżeczka

świeża kolendra - 1 pęczek

ząbki czosnku - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 100
gramów

jogurt naturalny gęsty - 100 gramów

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

sałata rzymska, liście - 6 sztuk

cytryna - 0.5 sztuk

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Drożdże wymieszaj w 300 ml ciepłej wody, dodaj mąkę łyżeczkę kuminu rzymskiego, dwie

łyżki Ramy oraz szczyptę soli do smaku. Całość wymieszaj i zagnieć ciasto - konsystencja ciasta

powinna być dość zwarta (w razie potrzeby dodaj więcej mąki). Ciasto odstaw do wyrośnięcia

pod przykryciem w ciepłe miejsce.

2. Mięso pokrój w cienkie paseczki, wymieszaj z Ramą smaż jak szef kuchni oraz z przyprawą do

gyrosa Knorr. Dzięki wymieszaniu przyprawy w Ramie, przyprawa równomiernie dotrze do

każdego kawałka mięsa, a podczas smażenia tłuszcz nie będzie pryskać.

3. Po około 20 minutach marynowania obsmaż mięso na dobrze rozgrzanej patelni. Następnie

odstaw je w ciepłe miejsce, aby nie wystygło.

4. Wyrośnięte ciasto drożdżowe rozwałkuj na 4 mm grubość podsypując obficie mąką. Wytnij z

niego około piętnastocentymetrowy krążek. Ciasto smaż z obu stron na średnio rozgrzanym



tłuszczu.

5. Dip: Majonez wymieszaj z jogurtem, posiekaną kolendrą oraz roztartym na miazgę czosnkiem,

dopraw do smaku kilkoma kroplami soku z cytryny, pieprzem oraz jeśli uznasz to za konieczne,

szczyptą soli.

6. W ciepły placek zawiń podsmażone mięso, na wierzch ułóż kilka liści sałaty pokrojonej w

ćwiartki, pomidory i półplastry czerwonej cebuli. Całość polej dipem czosnkowym.

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


Kurczak w cieście

przepisy.pl

90 minut 2 osoby Średnie

Składniki:

filet z kurczaka - 200 gramów

Przyprawa do gyrosa Knorr - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

ser żółty - 10 dekagramów

pieczarki - 15 gramów

jajko - 1 sztuka

olej do smażenia

sos pomidorowy - 100 mililitrów

mąka - 1 kilogram

woda - 500 mililitrów

sól - 1 łyżeczka

olej - 50 mililitrów

drożdże - 8 gramów

Sposób przygotowania:

1. Składniki na ciasto do pizzy połącz ze sobą dobrze wyrabiając na stolnicy, odstaw na 10 minut

do lodówki skropione wodą, po 10 minutach wyjmij do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 20

minut.

2. Filety pokrój w paski, oprósz Przyprawą do gyrosa Knorr.

3. Podsmaż mięso na oleju, dodaj pokrojone pieczarki i cebulę. Smaż kilka minut.

4. Ciasto podziel na dwie części, rozwałkuj na placki.

5. Posmaruj sosem pomidorowym. Na połowie każdego z nich ułóż farsz i starty ser żółty. Złóż na

pół. Brzegi zlep dokładnie.

6. Placki ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, posmaruj roztrzepanym jajkiem.

Piecz około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

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


Kofty z sałatką z pomidorów i jogurtem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone jagnięce - 250 gramów

Sos sałatkowy grecki Knorr

mięso mielone wieprzowe - 250 gramów

Przyprawa do gyrosa Knorr

czerwone cebule - 2 sztuki

pomidorki koktajlowe - 250 gramów

jogurt grecki - 150 mililitrów

jajko - 1 sztuka

ząbek czosnku - 4 sztuki

ser żółty gouda - 150 gramów

sok z cytryny

kumin mielony - 10 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

woda gazowana - 100 mililitrów

oliwa - 50 mililitrów

patyczki do szaszłyków

mięta kilka listków

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do dużej miski. Posiekaj czosnek i natkę pietruszki. Do mięsa dodaj czosnek,

kumin, oliwę, Przyprawę do gyrosa Knorr, jajko, posiekaną natkę pietruszki oraz około 100

mililitrów gazowanej wody. Całość energicznie wymieszaj. Lekko zwilż dłonie, następnie formuj z

mięsa „walce”.

2. Ser pokrój w słupki. Następnie umieść we wcześniej przygotowanym mięsie i ponownie formuj

w dłoniach tak, aby mięso szczelnie zakryło ser. Nabij je na patyczki, tak jak szaszłyki.

3. Mięso smaż powoli na patelni ze wszystkich stron. Kiedy kofty nabiorą rumianego koloru,

wstaw je do rozgrzanego do 160ºC piekarnika na 15 minut.

4. Przygotuj sałatkę. Pomidorki pokrój na pół, a cebulki w drobną kostkę. Miętę posiekaj.

5. Sos sałatkowy Knorr rozprowadź w niewielkiej ilości wody, następnie wymieszaj z gęstym

jogurtem. Dopraw sokiem z cytryny oraz miętą.



6. Sałatkę zalej sosem. Kofty podawaj razem z sałatką.

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

