
 

 DANIA Z JARMUŻEM

przepisy.pl



Pesto z jarmużu do chleba
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

świeży jarmuż - 500 gramów

ser parmezan - 50 gramów

pestki sosnowe - orzeszki pinii lub pestki z dyni - 100 gramów

owczy ser pekorino - 50 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

ostra papryka w płatkach - 1 szczypta

cała główka czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Jarmuż umyj. Liście oczyść odcinając je od zgrubiałych części.

2. W gotującej się wodzie ze szczyptą soli sparz przez minutę liście jarmużu. Przełóż je od razu do miski z zimną wodą. Gdy

wystygną, wyciśnij je i osusz w papierowym ręczniku.

3. Główkę czosnku zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190 st. C. piekarnika na około 15 minut. Po tym

czasie czosnek wyjmij, ostudź i obierz z łupin.

4. Zetrzyj na tarce oba sery pekorino i parmezan.

5. Orzeszki pinii podsmaż na patelni.

6. W kielichu miksera połącz smażony jarmuż z orzeszkami, majonezem, upieczonym czosnkiem, szczyptą ostrej papryki i

serami. Gotowe pesto podawaj do pieczywa, makaronów, ryb lub mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pesto-z-jarmuzu-do-chleba
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak z jarmużem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż - 500 gramów

ząbki czosnku - 6 sztuk

udka z kurczaka - 750 gramów

cebula czerwona - 2 sztuki

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe Knorr - 1 sztuka

Rama Classic - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Odetnij łodygi i posiekaj grubo liście jarmużu. Pokrój czosnek. Obtocz udka z kurczaka w 1 łyżce mąki. Pokrój cebulę.

2. W garnku rozgrzej 2 łyżki margaryny. Na dużym ogniu przyrumień udka kurczaka, smażąc je przez 3–4 minuty z każdej

strony. Wyjmij udka z garnka. Dodaj do garnka jeszcze 1 łyżkę margaryny. Smaż cebulę i jarmuż w małej ilości tłuszczu przez

5 minut aż będzie miękki. Dodaj pomidory i żeby sos było idealnie doprawiony i odpowiednio gęsty Spaghetti Bolognese

extra ziołowe, a następnie zagotuj. Na koniec dodaj udka kurczaka.

3. Zmniejsz płomień i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut lub do całkowitego ugotowania mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z jarmużem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż - 600 gramów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

parmezan - 100 gramów

jajka przepiórcze - 10 sztuk

suszone pomidory - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sok z 1/2 cytryny

orzeszki pinii - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jarmuż zanurz we wrzącej wodzie na około 10 sekund. Wyjmij, wypłucz pod bieżącą, zimną wodą. Liście jarmużu wytnij

odcinając je od zgrubiałych części, pokrój w paseczki, pomieszaj z odrobiną oliwy, sokiem z cytryny oraz szczyptą startej

gałki.

2. Przygotowany jarmuż ułóż na półmisku, na nim ułóż suszone pomidory pokrojone w paseczki i ugotowane, przekrojone na

pół jajka przepiórcze. Całość polej z wierzchu dresingiem przygotowanym z sosu sałatkowego Knorr, majonezu i kilku łyżek

przegotowanej wody.

3. Całość posyp z wierzchu płatami parmezanu, posiekanym chilli i prażonymi orzeszkami pinii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa fasolowa z jarmużem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeże oregano - 2 łyżki

ząbki czosnku - 3 sztuki

biała fasola (puszka) - 400 gramów

jarmuż, pęk - 250 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

Rama Classic - 2 łyżki

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno oregano. Czosnek drobno pokrój. Odcedź białą fasolę. Odetnij łodygi i posiekaj grubo liście jarmużu.

2. W dużym garnku na zupę rozgrzej 2 łyżki margaryny. Dodaj czosnek, a następnie smaż przez 2 minuty. Dodaj posiekane

liście jarmużu i smaż jeszcze przez 5 minut.

3. Następnie wlej1 litr wody oraz dodaj pomidory. Żeby danie było idealnie doprawione dodaj 2 kostki Bulionu na

włoszczyźnie Knorr. Całość doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień, a następnie gotuj przez 10 minut na małym ogniu.

4. Dodaj fasolę, oregano i gotuj jeszcze przez 5 minut. Zupę podawaj z chlebem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-fasolowa-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka z jarmużem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 300 gramów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 100 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100 gramów

jarmuż - 200 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

wędzony boczek - 100 gramów

suszone oregano - 1 łyżeczka

ziemniaki - 300 gramów

żółty ser - 200 gramów

czosnek ząbki - 2 sztuki

ostra papryka - 1 sztuka

cebula pokrojona w kostkę - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

śmietana 18% - 300 gramów

mielona gałka muszkatołowa - 2 szczypty

suszone pomidory - 100 gramów

pieprz mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki pokrój w plastry, podsmaż je chwilę w garnku, na łyżce oliwy. Gdy zaczną się rozklejać, dodaj 200 ml śmietany,

szczyptę gałki muszkatołowej, kostkę rosołową. Całość dokładnie wymieszaj i doprowadź do wrzenia. Następnie całość

przełóż do żaroodpornego naczynia.

2. Podsmaż pokrojony w drobną kosteczkę boczek, dodaj połowę pokrojonej cebuli, jeden ząbek posiekanego czosnku oraz

mięso mielone. Całość smaż aż mięso będzie zupełnie suche. Następnie dodaj ketchupu i dokładnie wymieszaj. Mięso

dopraw do smaku suszonym oregano i szczyptą mielonego pieprzu. Wyłóż je na ziemniaki.

3. Pokrój w paseczki liście jarmużu. Na patelni na oliwie podsmaż cebulę, czosnek i posiekaną ostrą papryczkę. Dodaj

jarmuż i posiekane suszone pomidory. Całość smaż chwilę. Następnie wyłóż na wierzch zapiekanki.

4. Pozostałą śmietanę wymieszaj z majonezem, posmaruj wierzch zapiekanki, a następnie posyp po wierzchu tartym serem.

5. Zapiekankę przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 30 minut. Po tym czasie usuń

folię, zapiekankę piecz jeszcze około 10 minut, do momentu aż ser zrobi się chrupiący.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sznycel po bawarsku z ziemniaczaną sałatką z jarmużem
przepisy.pl

34 minuty 4 osoby Łatwe

Składniki:

cielęcina z udźca bez kości lub schabu wieprzowego środkowego -
600 gramów

bułka tarta typu panco – lub inna zwykła tarta bułka - 300 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

olej rzepakowy - 200 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

jarmuż - 300 gramów

ziemniaki - 300 gramów

Kostka rosołowa Knorr - 1 sztuka

boczek wędzony - 100 gramów

czerwona cebula - 100 gramów

ocet winny lub jabłkowy - 2 łyżki

pieprz - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 3 łyżki

musztarda - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i żył. Następnie rozklep na cienkie płaty.

2. Jajka połącz z mlekiem i dodaj przyprawę do mięsa. Następnie wszystko razem dokładnie rozmieszaj. Dzięki temu

przyprawa równomiernie rozprowadzi się na kotletach, podbijając ich smak.

3. Rozklepane mięso oprósz najpierw w mące, później zanurz w jajkach, a na koniec obtocz w bułce.

4. Na patelni na rozgrzanym tłuszczu do smażenia usmaż kotlety z obu stron na złoty kolor. Na koniec ułóż kotlety na

papierowym ręczniku, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

5. Kostkę rosołową zalej niepełną szklanką wody i dokładnie wymieszaj. Ziemniaki na sałatkę obierz i ugotuj w całości.

Kiedy będą jeszcze ciepłe, pokrój je w grube plastry i przełóż do miski

6. Boczek pokrój w kosteczkę, wysmaż na skwarki i usuń nadmiar tłuszczu. Do gorącego boczku dodaj pokrojone liście

jarmużu. Całość smaż chwilę i przełóż na bok. Boczek z jarmużem połącz z ziemniakami, dodaj pokrojoną w pół plastry

cebulę, oliwę, ocet i musztardę. Całość zalej gorącym rosołem i dokładnie wymieszaj. Sałatkę odstaw do ostygnięcia na

około 3 godziny. Na koniec dopraw czarnym pieprzem. Usmażone sznycle podawaj z sałatką ziemniaczaną i kawałkiem

cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sznycel-po-bawarsku-z-ziemniaczana-salatka-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zielona zupa z hiszpańską kiełbasą - Caldo verde z chorizo
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

por - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

czosnek - ząbki - 2 sztuki

kiełbasa chorizo - 250 gramów

ziemniaki - 500 gramów

Bulionetka warzywna Knorr - 2 sztuki

jarmuż - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pora, posiekaj drobno cebulę i czosnek. Pokrój kiełbasę chorizo na kawałki na jeden kęs. Odetnij łodygi i posiekaj

liście jarmużu. W dużym rondlu rozgrzej margarynę na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę, czosnek i pora. Smaż,

mieszając, przez 5 minut.

2. Dodaj ziemniaki. Wszystko smaż jeszcze przez 5 minut, często mieszając. Dodaj 1 litr wody i bulionetki Knorr. Doprowadź

do wrzenia, zmniejsz ogień, a następnie gotuj na małym ogniu przez 10 minut lub do momentu kiedy ziemniaki będą miękkie.

Rozgnieć ziemniaki bezpośrednio w zupie. Dodaj posiekane liście jarmużu i gotuj jeszcze przez 10 minut.

3. W międzyczasie podsmaż chorizo na nieprzywierającej patelni, aż kiełbasa będzie chrupiąca. Dodaj połowę chorizo do

zupy i zamieszaj. Udekoruj zupę pozostałymi kawałkami chorizo.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zielona-zupa-z-hiszpanska-kielbasa-caldo-verde-z-chorizo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekane cukinie z serem ricotta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia żółta - 1 sztuka

cukinia zielona - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

ostra papryka chilli, strąk - 1 sztuka

gałka muszkatałowa - 1 szczypta

cebula szalotka - 1 sztuka

żółtka - 2 sztuki

śmietana 18% - 200 mililitrów

jarmuż lub szpinak - 100 gramów

orzeszki pinii (prażone) - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

bułka tarta - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

ser ricotta - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i chilli, gdy cebula się zeszkli wrzuć posiekany jarmuż

oraz posiekane suszone pomidory. Wszystko razem smaż chwilę, na koniec dodaj uprażone orzeszki pinii. Farsz odstaw do

ostygnięcia.

2. Cukinie umyj przetnij na pół. Delikatnie za pomocą łyżki usuń część pestek ze środka.

3. Do wystudzonego jarmużu dodaj ser ricotta, część startego sera parmezan oraz żółtka, całość dopraw do smaku gałką

muszkatową i ewentualnie, jeśli uznasz to za konieczne, szczyptą soli i pieprzu. Wymieszaj razem.

4. Farsz nałóż do wydrążonych cukinii. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną, polej po wierzchu cukinii, całość posyp startym

pozostałym parmezanem i tartą bułką. Cukinie piecz w nagrzanym do 190°C piekarniku przez około 30 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekane-cukinie-z-serem-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

