
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kotleciki wieprzowe z grzybami
przepisy.pl

60 minut 2 osoby Średnie

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

pieczarki - 200 gramów

mrożone prawdziwki - 100 gramów

cebula szalotka - 1 sztuka

Sos do pieczeni ciemny Knorr - 1 opakowanie

ząbek czosnku - 2 sztuki

jajko - 1 sztuka

bułka tarta - 2 łyżki

czarny pieprz mielony - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

majeranek - 1 łyżka

olej słonecznikowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i zamarynuj, obsypując Przyprawą do mięs Knorr. Odstaw na 10 minut do lodówki.

2. Grzyby pokrój w półplastry, cebulkę w kostkę, a czosnek posiekaj.

3. Na patelni podsmaż cebulkę z czosnkiem. Dodaj grzyby i smaż do momentu, w którym grzyby będą zupełnie suche (bez

sosu). Dopraw do smaku majerankiem, czarnym pieprzem i odrobiną soli (jeśli uznasz, że jest to konieczne). Całość wystudź

i dodaj żółtko oraz bułkę tartą.

4. Polędwiczkę natnij z wierzchu na całej długości (co najmniej 1 centymetrowej grubości). Obsmaż z obu stron na patelni. W

powstałą szczelinę nałóż farsz. Ułóż w piekarniku nagrzanym do 190 stopni i piecz 10 – 15 minut.

5. Sos powstały z pieczenia odlej do garnuszka i uzupełnij wodą do 300 mililitrów. Rozmieszaj w nim Sos do pieczeni

ciemny Knorr. Następnie sos zagotuj i polej właściwą porcję na talerz.

6. Pokrój polędwiczkę w plastry i ułóż na sosie (w przekroju mięso powinno mieć wyraźny kształt serca).

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotleciki-wieprzowe-z-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spaghetti bolognese z bakłażanem i lubczykiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 200 gramów

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500 gramów

bakłażan - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe Knorr - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 80 gramów

parmezan lub inny twardy ser - 100 gramów

świeży lubczyk - 1 pęczek

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta.

2. Bakłażana w całości upiecz w piekarniku, gdy będzie miękki obierz ze skóry i pokrój w drobną kosteczkę.

3. Na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę i czosnek. Gdy cebula się zeszkli, dodaj mielone mięso.

4. Wszystko razem smaż aż mięso zacznie się rumienić. Dodaj wtedy pomidory z puszki, około 200 ml wody i żeby danie było

odpowiednio gęste i idealnie doprawione - fix Knorr. Wszystko razem gotuj aż sos zgęstnieje. Dodaj bakłażana i gotuj

jeszcze około 5 minut. Tuż przed podaniem, do sosu dodaj posiekany lubczyk. Sos podawaj na makaronie, posypany z

wierzchu obficie tartym parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-bolognese-z-baklazanem-i-lubczykiem-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczone udka kurczaka glazurowane owocami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

podudzia z kurczaka - 1200 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżeczki

dżem z owoców tropikalnych (np. marakui, mango lub pomarańczy) -
100 gramów

Ketchup Hellmann's Łagodny - 2 łyżki

świeży imbir - 10 gramów

limonka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę wymieszaj w misce z dżemem z owoców tropikalnych, startą skórką z limonki.

2. Dodaj starty imbir, sok z limonki oraz dwie łyżki Ketchupu Hellmann's. Całość dokładnie wymieszaj.

3. Podudzia z kurczaka umyj i włóż je do przygotowanej marynaty. Całość umieść w woreczku do pieczenia. Piecz w 180°C

przez 60 minut. Pod koniec pieczenia rozerwij torebkę i pozwól, aby marynata lekko opiekła się na wierzchu kurczaka.

4. Upieczone podudzia podawaj na ryżu, dekorując świeżymi owocami tropikalnymi, np. mango.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczone-udka-kurczaka-glazurowane-owocami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grzeszna pokusa
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

mleko - 700 mililitrów

Sos w słoiku Spaghetti Toscana Knorr - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

olej - 80 mililitrów

ser parmezan - 500 gramów

ser ricotta - 100 gramów

ser mascarpone - 100 gramów

gałka muszkatołowa - 10 gramów

chili - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

świeży lub mrożony szpinak - 300 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

orzeszki pinii - 10 gramów

cebula szalotka - 2 sztuki

śmietana 18% - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mleko pomieszaj z mąką i jajkiem tak, aby powstało ciasto naleśnikowe. Jeśli ciasto okaże się za gęste, rozcieńcz je do

odpowiedniej konsystencji. Do ciasta dodaj część oleju i szczyptę soli. Następnie usmaż naleśniki.

2. Cebulki pokrój i podsmaż ze szpinakiem. Dopraw do smaku gałką muszkatołową oraz ostrą papryką. Pokrój suszone

pomidory i dodaj do szpinaku wraz z orzeszkami piniowymi.

3. Parmezan zetrzyj na tarce, mniejszą część odłóż na bok, resztę pomieszaj z serem ricotta i serem mascarpone. Następnie

dopraw do smaku szczyptą gałki muszkatołowej. Właściwą ilość sera ułóż na naleśnikach, dodaj podsmażony szpinak i

całość zroluj zawijając naleśnik po bokach.

4. Naleśniki ułóż w żaroodpornym naczyniu i zalej Sosem Spaghetti Toscana Knorr. Po wierzchu posyp odrobiną sera i polej

kilkoma łyżkami śmietany. Całość piecz w piekarniku w 200 °C przez około 40 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grzeszna-pokusa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś i sandacz w miłosnym splocie
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

filet z sandacza(lub inna biała ryba) - 150 gramów

filet z łososia - 150 gramów

Sos do pieczeni ciemny Knorr - 1 opakowanie

świeży lub mrożony szpinak - 200 gramów

pieczarki - 100 gramów

szalotka - 1 sztuka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka

ostra papryka - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

cytryna - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 40 mililitrów

koncentrat pomidorowy - 100 gramów

cukier - 1 łyżeczka

sól - 1 łyżeczka

oregano - 2 łyżeczki

woda - 30 mililitrów

mąka - 1 kilogram

woda - 500 mililitrów

cukier - 25 gramów

sól - 20 gramów

olej - 50 mililitrów

drożdże - 8 gramów

Sposób przygotowania:

1. Rybę oczyść i posyp przyprawą Knorr. Zamarynuj kilkoma kroplami soku z cytryny i odstaw do lodówki na około 10 minut.

2. Szpinak oczyść z końcówek i podsmaż na oliwie z pokrojoną cebulką, pieczarkami pokrojonymi w plastry i czosnkiem.

Dopraw do smaku gałką muszkatołową i ostrą papryką. Smaż do momentu, w którym szpinak będzie zupełnie suchy, lekko

przestudź.

3. 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. Rozwałkuj. Składniki na sos do pizzy

wymieszaj ze sobą dokładnie i dopraw pieprzem do smaku. Wierzch ciasta posmaruj sosem pomidorowym.

4. Na środku ułóż filet z łososia, nałóż na niego odciśnięty z soku szpinak i przykryj filetem z białej ryby.

5. Ciasto zroluj. Wierzch posmaruj jajkiem, posyp dla dekoracji ziołami np. majerankiem.

6. Roladę piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 30 - 40 minut. Roladę pokrój w 2 centymetrowe plastry. Sos

do pieczeni ciemny Knorr przygotuj według przepisu na opakowaniu, nalej na talerz i podawaj na nim pokrojoną roladę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duo-w-chinskim-ciescie-czyli-losos-i-sandacz-w-milosnym-splocie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Farfalle z sosem jogurtowym, awokado i łososiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

makaron farfalle - 200 gramów

wędzony łosoś - 100 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

jogurt naturalny - 150 mililitrów

parmezan - 20 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

awokado - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 20 mililitrów

kapary - 1 łyżka

musztarda - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pomidora, awokado i łososia pokrój w małe paski i odłóż na bok.

2. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oliwie z oliwek. Makaron ugotuj z kostką Bulionu na włoszczyźnie Knorr i dodaj go

na patelnię wraz z odrobiną wody z gotowania.

3. Dołóż resztę składników, w tym musztardę, kapary i jogurt. Wszystko razem wymieszaj i gotuj chwilę. Makaron podawaj

posypany parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/farfalle-z-sosem-jogurtowym-awokado-i-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekane małże
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

małże świeże lub mrożone (nowozelandzkie) - 1 kilogram

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

ząbek czosnku - 3 sztuki

bułka tarta

natka pietruszki (posiekana) - 3 łyżki

oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:

1. Dokładnie opłucz i oczyść małże. Posiekaj czosnek. Połówki małży z mięsem ułóż w żaroodpornej formie.

2. Każdą posyp posiekanym czosnkiem, natką, bułką tartą i polej oliwą.

3. Posyp Przyprawą Uniwersalną Delikat Knorr.

4. Zapiekaj przez kilka minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Podawaj najlepiej z grzankami.

5. Udekoruj świeżymi ziołami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekane-malze
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smażone kotleciki jagnięce
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

comber jagnięcy z kostkami - 400 gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 1 łyżeczka

ser feta - 100 gramów

kromki chleba tostowego - 2 sztuki

oliwki kazamata bez pestek - 50 gramów

orzeszki pinii - 10 gramów

suszone pomidory - 50 gramów

kumin - 1 łyżeczka

kolendra - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, oczyść z nadmiaru tłuszczu i zbędnych błon. Pośrodku polędwicy, wzdłuż całej jej długości, zrób szerokie

nacięcie.

2. Orzeszki podsmaż na patelni, ostudź. Pokrój ser feta, oliwki i suszone pomidory w małą kostkę, pokrój chleb tostowy.

Dodaj wszystko do orzeszków. Tak przygotowanym farszem nadziej comber.

3. Wierzch mięsa oprósz Naturalną Przyprawą do mięs Knorr, kolendrą i kuminem.

4. Smaż na grillu około 20 minut, co jakiś czas przekręcając mięso.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smazone-kotleciki-jagniece
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

