
 

DANIA Z KASZĄ I RYŻEM

przepisy.pl



Kaszotto z burakami, serem kozim i pestkami słonecznika
przepisy.pl

35 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mini buraczki - 1 puszka

cebula dymka ze szczypiorkiem - 1 sztuka

czosnek - 2 ząbki

koperek - 1 pęczek

mały serek kozi kremowy - 1 opakowanie

kasza pęczak - 200 gramów

białe wino - 100 mililitrów

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

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

ziarna słonecznika - 50 gramów

skórka otarta z 1 cytryny

Sposób przygotowania:

1. Pestki słonecznika upraż na suchej patelni, odłóż je na bok. W litrze gotującej się wody rozpuść kostkę rosołową Knorr.

2. Cebulę pokrój w kosteczkę, szczypior i koperek drobno pokrój, posiekaj czosnek. Cytrynę otrzyj ze skórki, wyciśnij z niej

sok. Buraczki odlej z zalewy przekrój na pół.

3. W garnku na rozgrzanej Ramie zeszklij cebulę i czosnek dodaj kaszę, całość smaż chwilę, wlej białe wino. Wszystko

razem gotuj, aż wino prawie zupełnie odparuje.

4. Do kaszy porcjami dodawaj bulion z kostki Knorr, gotuj aż kasza wchłonie wywar i zrobi się miękka. Dodaj wtedy kozi

serek, skórkę z cytryny, koperek i szczypior. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Kaszotto powinno mieć kremową

konsystencję.

5. Całość dopraw sokiem z cytryny do smaku, dodaj buraki i dokładnie wymieszaj. Potrawę rozłóż do talerzy, posyp po

wierzchu pestkami słonecznika.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-z-burakami-serem-kozim-i-pestkami-slonecznika
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryż podsmażany z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż jaśminowy - 300 gramów

marchew - 1 sztuka

cebula dymka ze szczypiorkiem - 3 sztuki

zielona fasolka - 200 gramów

zielony groszek - 100 gramów

kolendra - 1 pęczek

papryczka chili - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 50 mililitrów

ząbek czosnku - 3 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Ryż opłucz w zimnej wodzie i przełóż do garnka. Zalej 500 ml wody - powinno być jej około 2 cm nad poziom ryżu, dodaj

kostkę rosołową. Ryż gotuj pod przykryciem, aż wchłonie cały płyn i zrobi się miękki.

2. Marchew obierz, zetrzyj na grubych oczkach tarki, posiekaj kolendrę, czosnek i chili, zetrzyj na tarce imbir, dymki pokrój w

piórka, szczypior drobno posiekaj.

3. W garnku na rozgrzanej Ramie obsmaż na złoty kolor chili, cebulkę, marchew i czosnek.

4. Dodaj ryż i rozmrożone warzywa: groszek i fasolkę, całość dopraw do smaku kminem rzymskim, imbirem. Tuż przed

podaniem posyp posiekaną kolendrą i szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryz-podsmazany-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jesienne risotto z parmezanem
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż do risotto - 300 gramów

posiekana cebula - 1 sztuka

starty parmezan - 50 gramów

białe wino - 100 mililitrów

rosół warzywny - 1 litr

mieszanka grzybów leśnych, pokrojonych w kostkę - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 80 mililitrów

posiekane ząbki czosnku - 2 sztuki

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W garnku podgrzej 50 ml Ramy Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał

odpowiednią temperaturę do smażenia). Podsmaż cebulę, dodaj ryż, a następnie smaż przez 3 min ciągle mieszając. Dolej

białego wina i czekaj aż wyparuje.

2. Następnie stopniowo dodawaj chochlą bulion do ryżu. Dolewaj chochlę po chochli, czekając aż każda wyparuje.

3. W międzyczasie na patelni podgrzej resztę Ramy Smaż jak szef kuchni, następnie smaż czosnek i grzyby w wysokiej

temperaturze przez ok. 6 min. Dodaj posiekaną natkę pietruszki i dopraw całość solą i pieprzem.

4. Jeśli ryż będzie już ugotowany (po ok. 20 min) dodaj do niego grzyby i parmezan. Na koniec dopraw danie do smaku i

podawaj!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jesienne-risotto-z-parmezanem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza jaglana smażona z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

bakłażan - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

cukinia - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

mała papryczka chili - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

puszka pomidorów pelati - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj według wskazówek producenta.

2. Posiekaj czosnek i chili.

3. Bakłażana, cukinię, cebulę i paprykę pokrój w kostkę o grubości 2 cm na 2 cm. Wszystkie warzywa pomieszaj z Ramą i

ułóż na blasze wyłożonej pergaminem. Warzywa piecz w temperaturze 190 stopni przez około 30 minut.

4. Po tym czasie warzywa przełóż do garnka, dodaj pomidory z puszki, wsyp Knorr do lasagne, który doda smaku potrawie i

nada jej odpowiedniej konsystencji. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj 2- 3 minuty. Warzywny gulasz podawaj z kaszą

jaglaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-jaglana-smazona-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza gryczana smażona z indykiem i pieczarkami
przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

duża cebula - 2 sztuki

pierś z indyka - 200 gramów

pieczarki - 200 gramów

czosnek - 2 ząbki

bakłażan - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

szczypiorek - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. 350 ml wody zagotuj z kostką rosołową, tworząc intensywny bulion drobiowy.

2. Gotującym się bulionem zalej kaszę, gotuj ją przez 2-3 minuty, przykryj, a następnie odstaw w garnku do nagrzanego do

180*C piekarnika na około 20 minut, aż kasza zrobi się miękka i sypka.

3. Razem z kaszą do piekarnika wstaw przekrojonego na pół bakłażana, gdy się upiecze , ostudź pokrój go w kostkę 1 cm na

1 cm.

4. Cebulę i piersi z indyka pokrój w dużą kostkę o podobnej wielkości do bakłażana. Umyte pieczarki pokrój w ćwiartki,

drobno posiekaj szczypior i czosnek.

5. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż czosnek i cebulę, gdy się zeszkli dodaj indyka i smaż, aż zacznie się rumienić.

Dodaj pieczarki i smaż, aż z garnka odparują soki z pieczarek.

6. Dodaj bakłażana i kaszę, całość dokładnie wymieszaj, dodaj szczypior i dopraw do smaku majerankiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-gryczana-smazona-z-indykiem-i-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto meksykańskie z boczkiem wędzonym i papryczką
jalapeno

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza pęczak - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 łyżka

pierś z kurczaka - 300 gramów

boczek wędzony w kawałku - 50 gramów

papryka zielona - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe z puszki - 200 gramów

fasola czerwona z puszki - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

czosnek - 2 ząbki

papryczka jalapeno w zalewie - 1 sztuka

kumin - 0.5 łyżeczek

kolendra mielona - 1 łyżeczka

ser cheddar - 30 gramów

świeża kolendra - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę 1x1 cm, czosnek posiekaj, boczek, cebulę oraz paprykę pokrój w drobną kostkę.

Papryczkę jalapeno pokrój w krążki, fasolę odcedź i przepłucz, a ser zetrzyj na drobnej tarce.

2. Pierś z kurczaka oprósz przyprawą Knorr. Boczek przesmaż w garnku na rozgrzanej Ramie, dodaj kurczaka i smaż chwilę

razem mieszając co chwilę.

3. Dodaj czosnek, cebulę, paprykę oraz przyprawy, wymieszaj. Następnie wsyp kaszę i smaż razem 3 minuty. Wlej 300 ml

wody i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj 10 minut.

4. Następnie dodaj pomidory oraz fasolę i gotuj na wolnym ogniu kolejne 10 minut. Po tym czasie garnek zdejmij z ognia i

przykryj – odstaw na kilka minut, aby kasza wchłonęła cały płyn.

5. Następnie dodaj pokrojoną kolendrę i dopraw do smaku. Na koniec dodaj starty ser, wymieszaj i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-meksykanskie-z-boczkiem-wedzonym-i-papryczka-jalapeno
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto z pieczonym burakiem, imbirem i serem feta
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

nieduże buraki - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

mały kawałek świeżego imbiru

ser feta - 50 gramów

kiełki słonecznika, garstka

syrop balsamiczny do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Buraki umyj, zawiń w folię aluminiową i upiecz do miękkości w piekarniku – 180 st. C, ok. 1 godziny. Po upieczeniu,

wystudź, obierz i pokrój w kotkę 0,5x0,5 cm.

2. Cebulę pokrój w kostkę. W niedużym garnku rozgrzej Ramę i zeszklij cebulę, dodaj posiekany imbir oraz pokrojone buraki

– wymieszaj. Wsyp kaszę i smaż chwilę razem.

3. Do garnka wlej wodę (dwa razy tyle, co kaszy) i dodaj kostkę rosołową Knorr. Całość zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj do

momentu wchłonięcia płynu przez kaszę. Po tym czasie zdejmij garnek z ognia, przykryj i odstaw na 15 minut.

4. Ser pokrusz na małe kawałki, dodaj do kaszy i delikatnie wymieszaj. Gotowe danie wyłóż na talerze, posyp kiełkami i

udekoruj kilkoma kroplami syropu balsamicznego.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-z-pieczonym-burakiem-imbirem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza gryczana smażona z dynią, boczkiem i serem feta
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

dynia - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

boczek wędzony w kawałku - 100 gramów

cebula biała - 1 sztuka

ser feta - 50 gramów

pestki dyni - 1 łyżka

świeży majeranek kilka gałązek

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Boczek oraz cebulę pokrój w drobną kostkę.

Dynię obierz i pokrój w większą kostkę – 2x2 cm. Pestki upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. Na dużej patelni rozgrzej Ramę, dodaj boczek oraz cebulę i smaż ok. 5 minut. Po tym czasie dodaj pokrojoną dynię i smaż

kolejne 3 minuty.

3. Następnie na patelnię wsyp ugotowaną kaszę, wymieszaj z jej zawartością i smaż kilka minut.

4. Całość dopraw przyprawą Delikat oraz listkami otartymi z gałązek świeżego majeranku. Gotowe danie wyłóż na półmisek,

posyp pokruszonym serem feta, pestkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-gryczana-smazona-z-dynia-boczkiem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto z buraczkami i gotowanym dorszem na parze
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż typu Arborio - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

szalotka - 2 sztuki

białe wino - 200 mililitrów

Bulionetka warzywna Knorr - 1 sztuka

buraki małe - 2 sztuki

polędwica z dorsza - 4 porcje - 400 gramów

skórka otarta z połowy cytryny

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 ziarna

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

kiełki słonecznika do dekoracji - 1 garstka

ser parmezan lub inny twardy ser - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kawałki ryby osusz papierowym ręcznikiem, skrop oliwą, posyp skórką z cytryny i oprósz pieprzem. Odstaw na kilka minut.

2. Szalotkę posiekaj drobno, ser zetrzyj na tarce. Buraka obierz i pokrój w małą kostkę, przełóż do garnka, wlej 400 ml wody i

zagotuj. Dodaj kostkę Knorr i gotuj 3 minuty. Buraki odcedź, wywar zachowaj.

3. W garnku rozgrzej Ramę i zeszklij szalotkę. Następnie wsyp ryż i smaż razem 3 minuty.

4. Dodaj pokrojone buraczki, wlej wino i gotuj do momentu jego odparowania. Teraz wlej ¼ objętości wywaru i gotuj na

małym ogniu. Dolej kolejną, taka samą ilość płynu i postępuj tak samo do momentu wykorzystania całego wywaru. Risotto

zdejmij z ognia.

5. Zamarynowane kawałki ryby ułóż w koszyczku do gotowania na parze wyłożonym pergaminem. Koszyczek ustaw na

garnku z wrzącą wodą z liściem laurowym i zielem angielskim, przykryj i gotuj ok. 5 minut – w zależności od grubości mięsa

ryby.

6. Starty ser dodaj gotowego risotto, wymieszaj i nałóż na talerze. Na wierzchu każdej porcji ułóż kawałek ryby. Wierzch

dekoruj kiełkami lub gałązką tymianku. Podawaj z chrupiącym pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-z-buraczkami-i-gotowanym-dorszem-na-parze
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

