ZIMNE PRZEKĄSKI

przepisy.pl

Polędwiczki po warszawsku
przepisy.pl

Składniki:
polędwiczki wieprzowe - 300 gramów
Przyprawa do mięs Knorr - 1 opakowanie
ząbki czosnku - 2 sztuki
majeranek - 1 łyżeczka
musztarda - 1 łyżeczka
olej - 2 łyżki
chrzan śmietankowy - 200 gramów

45 minut

6 osób

Łatwe

miód - 2 łyżki
jajka na twardo - 2 sztuki
margaryna - 200 gramów
olej do smażenia
sól - 1 szczypta
pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:
1. Polędwiczki wieprzowe oczyść z błon.
2. Mięso zamarynuj w oleju, przeciśniętym przez praskę czosnku, majeranku, musztardzie i przyprawie Knorr. Odstaw na 10
minut.
3. Obsmaż wieprzowinę na rozgrzanym oleju po 2-3 minuty z każdej strony, a następnie piecz je przez 15 minut w piecu
rozgrzanym do 180 °C. Po upieczeniu odłóż mięso, aby ostygło.
4. W tym czasie przygotuj farsz. Miękką margarynę rozbij mikserem i dodaj odciśnięty chrzan, starte na tarce jajka oraz miód.
Farsz dopraw i dokładnie wymieszaj.
5. Wystudzone mięso krój w plastry, nie docinając co drugiego do końca, aby powstały kieszonki.
6. Za pomocą rękawa cukierniczego nakładaj farsz do kieszonek mięsnych. Podawaj na zimno jako przystawkę,
udekorowane świeżą sałatą.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Galantyna z kaczki
przepisy.pl

Składniki:
kaczka - 1 sztuka
mięso mielone wieprzowe - 400 gramów
bułka kajzerka - 2 sztuki
pomarańcza - 1 sztuka
rodzynki - 50 gramów
orzechy włoskie - 50 gramów
posiekana natka pietruszki

90 minut

6 osób

Średnie

pieprz
Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Oddziel mięso kaczki od kości, nacinając je ostrym nożem tuż przy kości i starając się nie poprzecinać przy tym skóry.
2. Posyp mięso przyprawą do mięs Knorr z obu stron i pozostaw na co najmniej godzinę w lodówce.
3. Bułkę namocz w wodzie, a następnie wymieszaj z mięsem mielonym. Dodaj skórkę otartą z pomarańczy, rodzynki, orzechy
i posiekaną natkę pietruszki. Całość dopraw do smaku pieprzem.
4. Nałóż tak przygotowany farsz na mięso i zwiń je w roladę. Zwiąż mięso mocną białą nicią, aby nie rozwinęła się podczas
pieczenia.
5. Umieść mięso w woreczku do pieczenia i piecz przez około 90 minut w temperaturze 180° C.
6. Podawaj galantynę na gorąco z czerwoną kapustą lub na zimno, jako wędlinę.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczona szynka z sosem żurawinowym
przepisy.pl

Składniki:
szynka wieprzowa - 1.5 kilogramów
Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki
żurawina ze słoika - 2 łyżki

90 minut

6 osób

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Szynkę umyj, osusz a następnie oprósz Przyprawą do mięs. Obsmaż z każdej strony i ułóż w brytfance.
2. Wlej szklankę wody do brytfanki i wstaw do nagrzanego do 130°C piekarnika na 4 godziny.
3. Po tym czasie zlej do rondelka wytworzony sos, dodaj 100 ml wody oraz Esencję do sosu, dzięki której sos nabierze
pełnego smaku i będzie odpowiednio gęsty. Rozmieszaj ją i zagotuj sos. Dodaj żurawinę, zmniejsz ogień i gotuj sos 3
minuty.
4. Upieczoną szynkę pokrój w grube plastry i podawaj z przygotowanym sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet z żurawiną i rozmarynem
przepisy.pl

Składniki:
mięso wieprzowe (łopatka) - 400 gramów
Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka
podgardle wieprzowe - 250 gramów
wołowina - 400 gramów
wątróbka - 250 gramów
żurawina suszona (namoczona w ciepłej wodzie) - 6 łyżek
rozmaryn świeży (posiekany) - 1 łyżka

90 minut

8 osób

Łatwe

cebula - 1 sztuka
włoszczyzna (marchewka, kawałek selera, pietruszka)
kajzerka namoczona w wodzie - 2 sztuki
jajka - 5 sztuk
tłuszcz do smażenia
pieprz czarny
liść laurowy i ziele angielskie - 3 sztuki
bułka tarta - 2 łyżki
margaryna - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie mięsa oprócz wątróbki pokrój na mniejsze kawałki obsmaż na mocno rozgrzanym tłuszczu, przełóż do garnka i
zalej niewielką ilością wody – taką, aby przykryła mięso.
2. Do garnka dodaj obrane warzywa, liść oraz ziele. Całość zagotuj zbierz powstałe szumowiny i duś mięso do momentu, gdy
będzie bardzo miękkie. Na kilkanaście minut przed końcem duszenia włóż również wątróbkę.
3. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na tłuszczu, kajzerki odciśnij z wody.
4. Wszystkie mięsa, cebulę, warzywa i kajzerki przepuść przez maszynkę do mielenia. Żeby pasztet był pełen smaku, do
masy dodaj Esencję do duszonych mięs Knorr rozpuszczoną w gorącej wodzie lub pozostałym wywarze z gotowania mięsa,
żurawinę oraz jajka, dopraw pieprzem i wszystko razem wymieszaj.
5. Mięsną masę wyłóż do natłuszczonej margaryną i posypanej bułką tartą foremki, posyp obficie rozmarynem i wstaw do
nagrzanego do 160 st. C piekarnika. Pasztet piecz przez ok. 1,5 godziny. Następnie wystudź i pokrój w plastry.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tatar z selera z marynowaną kaczką
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kaczki - 1 sztuka
boczek wędzony - 1 plaster
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka
seler biały - 1 sztuka
sałata freeze - 4 gałązki
oliwa - 30 mililitrów
sos teriyaki - 60 mililitrów

90 minut

2 osoby

Trudne

czosnek - 1 ząbek
śmietana 36% UHT - 500 mililitrów
mleko - 500 mililitrów
brandy - 40 mililitrów
ziarna gorczycy - 8 ziaren
sos sojowy - 1 łyżka
jajko przepiórcze - 2 sztuki
cukier brązowy - 5 gramów
pieprz czarny - 4 ziarna
masło - 50 gramów
oliwa z oliwek - 2 łyżki
ocet - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Zagotuj mleko ze śmietaną, masłem, oliwą orzechową i plastrem boczku. Dopraw płyn odrobiną soli. Seler obierz, umyj,
pokrój w cienkie plastry i natychmiast wrzuć do gorącego płynu. Gotuj powoli przez około 40 minut. Po tym czasie wyjmij
plastry selera, powinny być miękkie. Jeszcze ciepłe, szczelnie zafoliuj i odstaw do lodówki na co najmniej 3 godziny.
2. Wystudzony seler bardzo drobno posiekaj.
3. Pierś z kaczki oczyść, delikatnie natnij skórkę, zamarynuj w cukrze, Przyprawie do kurczaka Knorr, zmiażdżonym czosnku i
pieprzu. Dodaj sos teriyaki. W takiej marynacie trzymaj przez 12 godzin. Następnie obsmaż z obu stron tak, aby skórka była
rumiana i piecz w piekarniku przez 10 minut w 160 stopniach. Wyjmij z pieca, odstaw na kolejne 10 minut, aby mięso
odpoczęło, zalej brandy i odstaw do ostygnięcia. Zimną pokrój w cienkie plasterki.
4. Przygotuj dressing. Ziarna gorczycy upraż na suchej patelni, a następnie przełóż do miski. Dodaj oliwę i sos sojowy.
Dokładnie wymieszaj.
5. Oddziel żółtka od białek. W rondlu zagotuj wodę z octem i odrobiną soli. Po zagotowaniu wody, odstaw garnek na bok i
delikatnie dodaj żółtka jaj. Trzymaj w wodzie przez 8 minut. Odcedź.
6. Na talerzu układaj plastry kaczki, nałóż tatar z selera, dodaj żółtko. Udekoruj listkami sałaty freeze i polej dressingiem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczony schab z chrzanowym sosem
przepisy.pl

Składniki:
schab środkowy - 800 gramów
Przyprawa do mięs Knorr - 1 sztuka
chrzan tarty w słoiczku - 100 gramów
ząbek roztartego czosnku - 1 sztuka
śmietana - 200 mililitrów
majeranek - 1 łyżka
olej słonecznikowy - 80 mililitrów

60 minut

6 osób

Średnie

woda - 2 szklanki
Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Mięso umyj i oczyść z żył oraz błonek. Natrzyj Przyprawą do mięs Knorr, majerankiem i roztartym czosnkiem. Naczynie z
mięsem przykryj folią i odstaw na co najmniej godzinę w chłodne miejsce (mięso najlepiej odstawić na 24h).
2. Po tym czasie mięso obsmaż na patelni, przełóż do żaroodpornego naczynia i wstaw na 50 minut do nagrzanego do
190°C piekarnika. W połowie pieczenia mięso podlej dwoma szklankami wody.
3. Po upieczeniu przełóż mięso na bok, a sos przelej przez sito do mniejszego naczynia. Dodaj esencję do sosu Knorr,
całość dokładnie wymieszaj a następnie doprowadź do wrzenia.
4. Chrzan przełóż na sito i dokładnie odciśnij, pozbawiając go soku. Następnie dopraw nim sos do smaku i dodaj śmietanę.
Całość gotuj na wolnym ogniu jeszcze około 5 minut aż sos nabierze odpowiedniej konsystencji. Upieczony schab podawaj
pokrojony w plastry i polany sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szynka w miodzie z goździkami
przepisy.pl

Składniki:
szynka wieprzowa - 3 kilogramy
Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 3 łyżeczki
goździki - 1 łyżka
miód - 50 gramów
sok pomarańczowy - 0.25 litrów
brandy - 100 mililitrów
oliwa - 10 mililitrów

90 minut

8 osób

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Szynkę umyj i osusz, następnie za pomocą cienkiego noża lub szpikulca gęsto ponakłuwaj całą górną powierzchnię
mięsa.
2. Natrzyj mięso przyprawą Knorr, a w powstałe szczelinki powtykaj całe goździki.
3. Mięso obsmaż na rozgrzanej oliwie z każdej strony. Sok podgrzej i wymieszaj z miodem i brandy.
4. Przełóż następnie szynkę do brytfanki i polej przygotowanym sokiem z pomarańczy. Tak przygotowane mięso wstaw do
nagrzanego piekarnika do 140 stopni na około 3 godziny. Podczas pieczenia polewaj sokiem znajdującym się wokół mięsa.
Podawaj na ciepło, jak i zimno.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Schab ze śliwką w galarecie
przepisy.pl

Składniki:
schab wieprzowy bez kości - 1 kilogram
suszone śliwki - 100 gramów
Fix Soczysta karkówka z pieca Knorr - 1 opakowanie
musztarda - 1 łyżka
włoszczyzna - 1 pęczek
liść laurowy - 1 sztuka
ziele angielskie - 2 ziarna

90 minut

8 osób

Średnie

żelatyna - 4 łyżeczki
porto - 50 mililitrów
sól i pieprz do smaku
gałązka natki do dekoracji
oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Schab umyj, oczyść z błon, a następnie natnij w nim otwór po całej długości w środkowej jego części. Otwór wypełnij
śliwkami.
2. Fix Knorr wymieszaj z oliwą i musztardą, a następnie posmaruj nią mięso.
3. Schab umieść w woreczku do pieczenia, zepnij jego koniec spinką i włóż do nagrzanego piekarnika. Piecz w temperaturze
175 stopni przez około 45 minut. Po upieczeniu mięso wyjmij z woreczka i wystudź.
4. Warzywa obierz i zalej zimną wodą (0,7 litra), dodaj liść i ziele – ugotuj warzywny bulion. Dopraw do smaku.
5. Gdy bulion będzie gotowy, wyjmij warzywa i przecedź przez gęste sitko. W gorącym jeszcze wywarze rozpuść żelatynę –
nie gotuj więcej. Wlej wino i odstaw na kilka minut w chłodne miejsce, aby galareta nieco stężała.
6. Wystudzony schab pokrój na porcje, ułóż na półmisku lub platerze, udekoruj, a następnie ostrożnie zalej płynną jeszcze
galaretą. Udekoruj i wstaw do lodówki na kilkanaście lub kilkadziesiąt minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

