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Pulpeciki w sosie koperkowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

śmietana 18% - 100 mililitrów

koperek - 1 pęczek

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

cebula - 1 sztuka

kajzerka - 1 sztuka

mleko - 1 szklanka

mąka - 4 łyżki

jajko - 1 sztuka

czarny pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Bułkę namocz w mleku a następnie odciśnij. Mięso przełóż do miski i wyrób dokładnie z

jajkiem i bułką. Masę dopraw do smaku szczyptą czarnego pieprzu oraz Delikatem Knorr.

2. Z mięsnej masy uformuj małe pulpeciki i obtocz je w mące. Następnie obsmaż z każdej strony

na złoty kolor na rozgrzanej Ramie. Smażąc mięso na Ramie nadasz mu maślanego aromatu i

jednocześnie zachowasz czystość bo Rama nie pryska podczas smażenia.

3. Do podsmażonych mięsnych pulpecików dodaj pokrojoną w kostkę cebulę. Smaż chwilę tak

aby cebula się zeszkliła. Dodaj pozostałą mąkę i wymieszaj.

4. Do garnka wlej szklankę wody, dodaj esencję Knorr. Całość gotuj około 8 minut, następnie

dodaj śmietanę i posiekany koperek. Wszystko razem gotuj jeszcze 3- 4 minuty. Gotowe pulpety

podawaj z ziemniakami lub kaszą.

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


Pulpeciki wołowe w słodko kwaśnym sosie
kreolskim

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duża posiekana cebula - 1 sztuka

wołowina mielona lub posiekana - 600
gramów

duże jajko - 1 sztuka

mąka - 3 łyżki

pieprz cayenne - 0.5 łyżeczek

ostra papryka - 0.5 łyżeczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 60 mililitrów

sól

pieprz

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 20 mililitrów

zielona, posiekana papryka - 1 sztuka

czerwona, posiekana papryka - 1 sztuka

posiekany ząbek czosnku - 2 sztuki

posiekana gałązka selera naciowego - 2
sztuki

posiekane pomidory z puszki - 400
gramów

liść laurowy - 1 sztuka

pieprz cayenne - 1 łyżeczka

ostra papryka - 1 łyżeczka

miód - 1 łyżka

posiekana natka pietruszki - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W miseczce wymieszaj mięso mielone, połowę posiekanej cebuli, rozbełtane jajko, mąkę,

pieprz kajeńskim, ostrą paprykę, sól i pieprz. Wszystko dobrze zmiksuj i uformuj pulpeciki.

2. Do przyrządzenia sosu przygotuj garnek i podgrzej w nim 20 ml Ramy Smaż jak szef kuchni.

Poczekaj, aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do



smażenia. Pozostałą połowę cebuli, paprykę, czosnek i seler podsmaż przez 2 minuty na średnim

ogniu.

3. Zmieszaj sos z pomidorami, dodaj liść laurowy, pieprz kajeński, paprykę, miód i 5 łyżek wody i

kontynuuj gotowanie na średnim ogniu przez ok.15 minut.

4. W międzyczasie podsmaż pulpeciki. Na środku patelni rozgrzej 60 ml Ramy Smaż jak szef

kuchni i smaż pulpeciki przez 10 minut z każdej strony, tak by były chrupiące, złote, ale nie za

suche w środku. Przełóż pulpeciki do głębokiego naczynia, podlej sosem, posyp posiekaną natką

pietruszki i serwuj z dzikim ryżem.

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


Pieczeń rzymska z udźca indyka

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udziec z indyka bez kości - 800 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajka - 7 sztuk

kajzerki namoczone w mleku - 2 sztuki

ostra papryczka chilli - 1 łyżeczka

natka pietruszki - 1 pęczek

zielone oliwki - 100 gramów

czarne oliwki - 100 gramów

ser feta - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso z indyka zmiel na grubych oczkach (możesz tez użyć gotowego mięsa mielonego) i

połącz z odciśniętymi kajzerkami.

2. Do mięsa dodaj łyżeczkę ostrej papryki, 2 jajka, posiekaną natką pietruszki, pokrojone w

plasterki oliwkami, pokrojony w gruba kostkę serem feta oraz Przyprawę do mięsa mielonego

Knorr dla podkreślenia smaku. Całość delikatnie wymieszaj.

3. Połowę farszu ułóż w formie do ciasta wyłożonej pergaminem. Po środku zrób małe wgłębienie.

Ułóż pozostałe 5 ugotowanych na twardo i obranych jaj. Całość przykryj pozostałą częścią farszu.

4. Pieczenią postukaj upuszczając ją na blat kilka razy, aby farsz dobrze się ułożył w foremce.

Wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na 90 minut.

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


Pierogi z mięsem mielonym w stylu gruzińskim

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 1 kilogram

jajka - 2 sztuki

ciepła woda - 300 mililitrów

mięso mielone wieprzowe - 150 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

mięso mielone jagnięce - 300 gramów

mięso mielone wołowe - 150 gramów

kumin mielony - 1 łyżeczka

czerwona papryczka chilli - 2 sztuki

ząbki czosnku - 3 sztuki

świeża kolendra - 1 pęczek

natka pietruszki - 0.5 pęczków

koperek - 0.5 pęczków

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę z jajkami, dodając ciepłą wodę. Powoli wyrób ciasto tak, aby było

elastyczne. Odstaw na 30 minut w chłodne miejsce.

2. W drugiej misce połącz mięsa mielone z posiekanymi ziołami, mielonym kminkiem, posiekanym

chilli i czosnkiem, dopraw do smaku Przyprawą do mięsa mielonego Knorr. Kompozycja nada

wyrazisty smak mięsa. Farsz dokładnie wymieszaj.

3. Ciasto przełóż na stolnicę obsypaną mąką. Urywając małe kęsy rozwałkuj je na cienki placek, a

następnie za pomocą szerokiej szklanki lub specjalnego wycinaka wytnij krążki.

4. Na środek krążka nałóż łyżeczkę farszu, brzegi ciasta zwilż wodą, a następnie brzegi zbieraj

łącząc ze sobą kawałek za kawałkiem, aż uformuje się mała sakiewka.

5. W garnku nastaw wodę. Dopraw ją do smaku kostkami rosołowymi. W gotującym się wywarze

gotuj powoli pierogi przez około 5- 7 minut.

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


Spaghetti bolognese z klopsikami

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny
Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

zielone oliwki - 3 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

ugotowany makaron np. spaghetti - 300
gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mielone mięso wymieszaj z Przyprawą do mięsa Knorr, a następnie uformuj z niego małe kulki.

2. Kulki oprósz delikatnie mąką pszenną i obsmaż na patelni.

3. Dodaj posiekany czosnek i chilli. Smaż chwilę do momentu, aż czosnek zacznie delikatnie

zmieniać kolor. Dodaj pomidory z puszki i pokrojone oliwki oraz opakowanie Przyprawy

szlachetnej do wieprzowiny - doprawi on sos do smaku oraz nada odpowiedniej konsystencji.

4. Sos gotuj chwilę aż zgęstnieje, dodaj posiekaną natkę pietruszki i makaron.

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


Kotlety mielone z cukinią i kozim serem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300
gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka namoczona w mleku - 1 sztuka

bułka tarta - 6 łyżek

cukinia - 0.25 sztuk

ser kozi - 100 gramów

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone przełóż do miski, połącz z odciśniętą bułką oraz jajkiem. Masę dopraw

Przyprawą do mięsa mielonego Knorr i wyrób na jednolitą masę. Dzięki przyprawie mięso

nabierze wyrazistego smaku.

2. Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach, dodaj do mięsa i wymieszaj. Ser podziel na cztery

części i uformuj z każdej z nich podłużny wałeczek.

3. Mięsną masę również podziel na cztery części. Na środek każdego placka z mięsa nałóż porcję

sera, oklej dokładnie mięsem i uformuj kotlety.

4. Kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor po 6-8 minut z każdej

strony. Podawaj na ciepło.

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


Kotlety mielone z pieczarkami i żółtym serem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300
gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka namoczona w mleku - 1 sztuka

pieczarki - 10 sztuk

ser żółty, starty - 50 gramów

posiekana natka pietruszki - 1 łyżka

bułka tarta - 7 łyżek

pieprz czarny - 1 szczypta

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do miski i połącz z odciśniętą kajzerką oraz jajkiem. Dopraw Przyprawą do mięsa

mielonego Knorr dla podkreślenia smaku i wyrób jednolitą masę.

2. Pieczarki oraz ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i

przesmaż starte pieczarki. Dopraw do smaku pieprzem, wystudź, a następnie dodaj starty ser,

pietruszkę, 1 łyżkę tartej bułki i wymieszaj.

3. Mięso podziel na cztery części, na każdą z nich nałóż porcję pieczarek. Farsz oklej dokładnie

mięsem i uformuj kotlety.

4. Kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor po 6-8 minut z każdej

strony, w zależności od wielkości. Podawaj na ciepło.

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


Gołąbki tradycyjne z ryżem i mięsem

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

biała kapusta - 1 sztuka

ryż - 100 gramów

kajzerki namoczone w mleku - 2 sztuki

pomidory z puszki - 1 opakowanie

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
opakowanie

śmietana 18% - 1 opakowanie

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

czarny pieprz, ziarna - 5 sztuk

majeranek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W dużym garnku nastaw wodę z łyżeczka soli. Z kapusty wykrój głąba. Całą kapustę włóż do

garnka z gotująca się wodą. Powoli ściągaj sparzone liście z kapusty i odkładaj je na bok.

2. W misce wymieszaj mięso mielone z odciśniętą bułką i surowym ryżem, całość dopraw

Przyprawą do mięsa mielonego Knorr. Dzięki przyprawie mięso nabierze pełnego smaku.

3. Dwie łyżki farszu ułóż na liściu kapusty, boki liścia zawiń do środka, całość ściśle zroluj. W

przypadku, gdy liście na końcu będą zgrubiałe, wytnij zgrubiała część.

4. Gołąbki układaj na dnie garnka wyłożonego liśćmi kapusty. Całość zalej pomidorami z puszki,

dodaj szklankę wody, Esencję do duszonych mięs Knorr oraz przyprawy.

5. Wszystko razem gotuj pod przykryciem około 40 minut. Po tym czasie gołąbki odłóż na bok.

Powstały sos zapraw śmietana oraz dopraw do smaku. Gołąbki ułóż na powrót w sosie.

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


Kanapka a la hamburger z kotletem mielonym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kajzerki z sezamem - 5 sztuk

mięso mielone wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

liście sałaty - 4 sztuki

pomidor - 1 sztuka

ogórki konserwowe - 4 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 mililitrów

bułka tarta - 3 łyżki

jajko - 1 sztuka

Sos Hellmann's SAMBA - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso wołowe dopraw do smaku, mieszając je z Przyprawą do mięsa mielonego Knorr, co

sprawi, że będzie wyraziste w smaku. Dodaj jajko oraz jedną namoczona i odciśniętą z nadmiaru

wody bułkę. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. .

2. Z powstałego farszu uformuj kotlety. Obtocz je w bułce tartej, a następnie usmaż na rozgrzanej

Ramie Smaż jak szef kuchni. Smaż na złoty kolor z obu stron. Usmażone kotlety podlej kilkoma

łyżkami wody i podduś na patelni pod przykryciem, aby mięso doszło w środku. Kotlety odstaw na

bok do ostygnięcia.

3. Bułkę przekrój na pół i posmaruj sosem Hellmann’s. Na wierzch bułki ułóż plaster sałaty,

plaster pomidora i kawałek ogórka. Całość przykryj przekrojonym wzdłuż kotletem i nakryj kolejną

warstwą bułki. Kanapkę zawiń w pergamin zakręcając boki jak w cukierku.

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


Rosół z pulpecikami drobiowymi

przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone drobiowe - 300 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Rosół z kury Knorr - 1 szklanka

orzechy włoskie - 100 gramów

pietruszka - 1 pęczek

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj pół litra wody i dodaj kostkę Knorr.

2. Mięso wymieszaj z przyprawą Knorr, posiekaną natką pietruszki i rozgniecionymi orzechami.

Uformuj kulki o średnicy 1,5 cm. Odrobina zmielonego kminku dodana do mięsa nada potrawie

nieco orientalnego charakteru.

3. Kulki wrzucaj bezpośrednio do gotującego się rosołu, mieszając go od czasu do czasu. Całość

gotuj około 10 minut.

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

