
 

MIX SAŁAT – MASŁOWA, 
RZYMSKA I LODOWA

przepisy.pl



Chrupiąca sałata z burakami i mandarynką
przepisy.pl

25 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

buraki - 360 gramów

sałata lodowa - 200 gramów

rukola - 100 gramów

mandarynki - 130 gramów

ogórek zielony - 180 gramów

nasiona z dyni - 2 łyżki

olej rzepakowy - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 9 gramów

Sposób przygotowania:

1. Buraki ugotuj w łupinkach na półtwardo, wystudź i obierz. Pokrój w cienkie plasterki.

2. Sałatę lodową porwij i wrzuć razem z rukolą lub roszponką do miski. Dodaj buraki, mandarynkę podzieloną na cząstki oraz

zielonego ogórka pokrojonego w plasterki.

3. Przygotuj sos zgodnie z instrukcją na opakowaniu, dodając do opakowania sosu sałatkowego Knorr, 3 łyżki oleju i 3 łyżki

wody. Całość wymieszaj i odstaw na 10-15 minut.

4. Całość polej przygotowanym sosem i wymieszaj. Posyp podprażonymi na suchej patelni pestkami dyni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiaca-salata-z-burakami-i-mandarynka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałata z pieczoną papryką, oliwkami i serem feta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mix sałat - 2 opakowania

papryka czerwona - 2 sztuki

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 opakowanie

pomidor - 1 sztuka

ser feta - 120 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

oliwki czarne - 20 sztuk

oliwa - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

gałązki świeżego rozmarynu - 2 sztuki

ząbki czosnku - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 220 °C. Papryki dokładnie umyj, wykrój gniazda nasienne i wybierz ze środka wszystkie pestki oraz

białe włókna. Na blasze z pergaminem ułóż papryki skórką do góry i wstaw do nagrzanego piekarnika.

2. Piecz około 20 minut. Papryki będą upieczone, gdy skórka lekko się przypali. Po tym czasie wyjmij je z piekarnika i przełóż

do worka foliowego. Zamknij szczelnie, aby papryka zaparowała i wystygła.

3. Obierz papryki ze skóry i podziel każdą na około 5 części. Cząstki papryk układaj w pojemniku, polej małą ilością oleju i

posyp solą, posiekanym czosnkiem i igiełkami rozmarynu.

4. Na środku talerza ułóż mieszankę sałaty i polej ją sosem Knorr przygotowanym zgodnie z opisem podanym na

opakowaniu.

5. Na sałacie rozłóż kawałki pieczonej papryki, pokrojone cząstki pomidora, posyp plastrami cebuli i pokrojoną w kostkę fetą.

Między paprykami i na brzegach rozłóż czarne oliwki. Sałatkę udekoruj gałązkami ziół lub zieloną pietruszką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salata-z-pieczona-papryka-oliwkami-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka grecka z sałatą lodową
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata lodowa - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

ogórek - 1 sztuka

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 opakowanie

pomidorki koktajlowe - 200 gramów

oliwki czarne - 150 gramów

ser feta - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

ocet balsamiczny - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Warzywa dokładnie umyj. Z papryki pozbądź się gniazd nasienny i białych części. Pokrój ją w kostkę o boku 1 cm. Tak

samo pokrój ogórka, a cebulę w plastry tak, aby powstały pierścienie.

2. Pomidorki przekrój na pół.

3. Sos sałatkowy Knorr połącz z oliwą i octem balsamicznym.

4. Sałatę porwij na mniejsze kawałki i wymieszaj z pokrojonymi warzywami i oliwkami.

5. Dodaj sos, ponownie wymieszaj i przełóż do miseczek lub na talerz.

6. Fetę pokrój w plastry i połóż na sałatce. Udekoruj ją krążkami cebuli.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-grecka-z-salata-lodowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z buraków z orzechami włoskimi
przepisy.pl

95 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mieszanka sałat - 500 gramów

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

średnie buraki - 3 sztuki

miękki kozi ser - 100 gramów

orzechy włoskie - 100 gramów

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 220°C. Piecz buraki owinięte w folię aluminiową przez 1,5 godz. Obierz ze skóry i pokrój na plasterki.

2. Upraż orzechy na suchej patelni. Przygotuj sos sałatkowy łącząc Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr z oliwą.

3. Ułóż liście sałaty na talerzu, połóż na nich orzechy i plastry buraka. Polej sosem i posyp całość kozim serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-burakow-z-orzechami-wloskimi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałata z grillowanym filetem z kurczaka nadziewanym
camembertem i śliwką

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mix sałat - 2 opakowania

filet z kurczaka - 2 sztuki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

ser camembert - 0.5 sztuk

winogrona białe - 10 sztuk

świeży ogórek - 0.5 sztuk

suszone śliwki - 8 sztuk

prażone orzechy włoskie - 1 łyżka

zioła prowansalskie - 1 szczypta

oliwa - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Połówkę sera camembert przetnij wzdłuż na pół. Mięso rozetnij wzdłuż boku – zrób kieszonkę. Posyp w środku lekko

ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem.

2. Do środka włóż ser i brzeg mięsa zepnij wykałaczką. Kurczaka skrop oliwą, posyp lekko ziołami, solą i pieprzem. Odłóż na

10 minut.

3. W tym czasie przygotuj warzywa i owoce. Śliwki i winogrona przetnij na pół i pozbądź się pestek.

4. Mięso grilluj 15 minut, przekręcając je co jakiś czas.

5. Na środku talerza ułóż sałaty i polej je sosem Knorr przygotowanym zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu.

Przygotowując sałatkę, możesz użyć mix sałat Fit&Easy. Dzięki temu nie musisz kupować kilku rodzajów sałat, a tylko jedną,

gotową i już umytą mieszankę.

6. Na sałacie rozłóż plasterki ogórka, winogrona i śliwki. Jeszcze ciepłe mięso pokrój na kilka kawałków i połóż na środku

sałaty. Posyp całość prażonymi orzechami. Ułóż na górze gałązki natki pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salata-z-grillowanym-filetem-z-kurczak-nadziewanym-camembertem-i-sliwka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z białych szparagów i truskawek
przepisy.pl

0 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szparagi - 1 pęczek

dojrzałe awokado - 1 sztuka

sok z połowy cytryny

truskawki - 250 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 sztuka

mix liści sałaty z rukolą - 200 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

białe słodkie wino np. wermut - 3 łyżki

sól - 1 łyżka

cukier - 1 łyżka

mleko - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce wymieszaj wermut i oliwę z sosem sałatkowym Knorr.

2. Szparagi obierz, odkrój zdrewniałe części. Szparagi ugotuj w dwóch litrach wody z mlekiem, solą i cukrem do miękkości

około 6 minut.

3. Truskawki umyj, oderwij szypułki, przekrój na pół, awokado obierz, pokrój w plastry.

4. Wszystkie składniki umieść w misce. Dokładnie wymieszaj, rozłóż na odpowiednie talerze.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-bialych-szparagow-i-truskawek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z awokado
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mieszanka sałat - 1 opakowanie

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

niebieski ser pleśniowy - 100 gramów

woda - 2 łyżki

awokado - 2 sztuki

orzeszki pinii - 50 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

oliwa z oliwek - 3 łyżki

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym serem.

2. Rozgrzej patelnię bez dodatku oleju. Orzeszki pinii upraż na złoty kolor.

3. Awokado obierz, pokrój na kawałki, skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniało.

4. Umyj i osusz sałaty. Potem przełóż je do salaterki lub na talerz, ułóż awokado, pokrusz ser pleśniowy i polej sosem.

Całość posyp uprażonymi orzeszkami pinii i grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-awokado-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka Cezar
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata rzymska - 1 sztuka

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

puszka sardynek - 0.5 opakowań

jajka na twardo - 3 sztuki

parmezan - 50 gramów

jogurt - 2 łyżki

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Sałatę dokładnie umyj, osusz i porwij na mniejsze części.

2. Jajka pokrój na cząstki.

3. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym serem.

4. Parmezan zetrzyj w cienkie płatki.

5. Sałatę, jajka, sardynki oraz parmezan przełóż do salaterki, polej sosem i posyp grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-cezar-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka Nicejska
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

puszka tuńczyka - 1 sztuka

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

sałata masłowa - 1 sztuka

sałata rzymska - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

średni pomidor - 1 sztuka

mały ogórek - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

mrożona fasolka szparagowa - 200 gramów

czarne oliwki - 1 sztuka

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

fileciki anchovies

ziemniaki ugotowane w łupinkach - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Umyj sałaty rzymską i masłową, osusz i pokrój. Umyj warzywa i pokrój w kostkę.

2. Wrzuć fasolkę szparagową na 5 minut do osolonego wrzątku, a po wyjęciu zahartuj pod bieżącą wodą.

3. Przygotuj Sos sałatkowy francuski Knorr zgodnie z przepisem na opakowaniu.

4. Połącz warzywa i sałatę z sosem i pozostaw na 5 minut.

5. Odcedź tuńczyka i wraz z oliwkami, dodaj do sałatki. Całość delikatnie wymieszaj i udekoruj ćwiartkami jajek. Opcjonalnie

możesz obrać ugotowane w łupinach ziemniaki i dodać je wraz z filecikami anchovies. Rada: Jeśli nie przepadasz za ostrym

smakiem cebuli – po pokrojeniu w plastry wrzuć ją do obgotowania razem z fasolą.

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

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


Sałatka ze szpinaku i awokado z musztardowym vinaigrettem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak świeży - 200 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 2 opakowania

awokado - 1 sztuka

pestki słonecznika - 2 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj aromatyczny sos sałatkowy – zawartość opakowań Knorr połącz z 4 łyżkami wody, oliwą oraz musztardą.

Wymieszaj i odstaw.

2. Szpinak umyj i odsącz. Awokado obierz i pokrój w plastry. Pestki słonecznika upraż na suchej rozgrzanej patelni.

3. Liście szpinaku wymieszaj z awokado i wyłóż na półmisek. Całość polej przygotowanym sosem i posyp chrupiącymi

pestkami słonecznika. Sałatkę podawaj z pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-szpinaku-i-awokado-z-musztardowym-vinaigrettem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

