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Schabowe roladki
przepisy.pl

30 minut 6 osób Średnie

Składniki:

kotlety schabowe - 6 sztuk

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 1 łyżeczka

koper - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

śmietana - 2 łyżki

masło - 2 łyżki

bułka tarta - 1 szklanka

mąka pszenna - 2 łyżki

pieprz do smaku

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kotlety schabowe umyj, osusz i rozbij cienko.

2. Miękkie masło połącz z posiekanym koperkiem.

3. Każdy kotlet posmaruj masłem. Kotlety zawiń ciasno zaczynając od boków, potem przód tak, by powstał walec.

4. Jajko roztrzep, wymieszaj ze śmietaną, dopraw pieprzem i przyprawą Knorr.

5. Roladki panieruj w mące, w jajku i śmietanie, a na końcu w bułce tartej.

6. Smaż na małym ogniu na złoty kolor, co jakiś czas obracając, by się równomiernie usmażyły.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowe-roladki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piersi z kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami pod
pesto z rukoli

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

suszone pomidory w oleju - 100 gramów

sałata rukola - 150 gramów

parmezan - 50 gramów

orzechy pini - 50 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

cytryna - 0.5 sztuk

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka umyć i osuszyć. Ostrym nożem po długości piersi zrobić nacięcie, rodzaj kieszonki. Umieścić w nim

suszone pomidory. Możesz spiąć wykałaczkami aby się nie rozpadły.

2. W misce wymieszać Przyprawę do pikantnego kurczaka Knorr z ketchupem Hellmann’s i odrobiną oleju z suszonych

pomidorów. W powstałej marynacie obtoczyć piersi z kurczaka. Miskę przykryć odstawić do lodówki na 12 godzin aby

przyprawa weszła w głąb mięsa.

3. Przygotuj pesto z rukoli – w kielichu miksera zmiksuj rukolę, orzeszki pinii, czosnek, parmezan. Całość dopraw do smaku,

jeśli uznasz to za konieczne, szczyptą soli i sokiem z cytryny.

4. Piersi grilluj na rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach pod przykryciem, przez około 20 minut. Mięso obracaj co jakiś

czas na druga stronę. Grillowane piersi tuż przed podaniem obtocz w przygotowanym wcześniej pesto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piersi-z-kurczaka-faszerowane-suszonymi-pomidorami-pod-pesto-z-rukoli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi ruskie z sosem cebulowym i ziołami
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

twaróg - 250 gramów

ziemniaki - 250 gramów

Esencja do sosu cebulowego Knorr - 1 sztuka

cebula posiekana - 2 sztuki

słonina - 50 gramów

pieprz czarny do smaku

natka pietruszki posiekana - 1 sztuka

rozmaryn (posiekany) - 0.5 łyżeczek

mąka - 550 gramów

jajko - 1 sztuka

oliwa - 2 łyżki

woda ciepła - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Składniki na ciasto przełóż do miski i wyrób ciasto. Gotowe odłóż na pół godziny.

2. Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości, następnie wystudź i zmiel w maszynce lub prasce wraz z twarogiem. Słoninę

pokrój w drobną kostkę, rozgrzej na patelni i przesmaż na niej jedną posiekaną cebulę.

3. W misce połącz ziemniaki, twaróg oraz cebulę. Całość wymieszaj dokładnie i dopraw do smaku.

4. Ciasto rozwałkuj cienko i wytnij krążki o średnicy ok. 10 cm. Na każdy z nich nałóż łyżeczkę farszu i formuj pierogi. Gotowe

wkładaj na wrzącą wodę i gotuj ok. 3 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię wody.

5. Pozostałą cebulę przesmaż w rondelku, zdejmij go z ognia, wlej szklankę zimnej wody, dodaj esencję Knorr i rozpuść ją.

Sos zagotuj, dodaj zioła. Zmniejsz ogień i gotuj 2 minuty. Gotowe pierogi podawaj z przygotowanym cebulowo-ziołowym

sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-ruskie-z-sosem-cebulowym-i-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczysta pieczeń z wieprzowiny
przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wieprzowina na pieczeń - 1 kilogram

Przyprawa do karkówki Knorr - 2 łyżki

główka czosnku - 1 sztuka

oliwa - 1 łyżka

suszony tymianek - 2 łyżeczki

dżem z czarnej porzeczki - 3 łyżki

czerwone wino - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 220°C. Podziel czosnek na ząbki i obierz. Nożem zrób wgłębienia w mięsie. Nadziej je ząbkami

czosnku.

2. Połącz Przyprawę do karkówki Knorr z oliwą, tymiankiem i dżemem. Natrzyj dobrze mięso. Wstaw do formy do zapiekania.

Wlej wino i 100 ml wody.

3. Piecz przez ok. 40 min. Przykryj mięso folią aluminiową i pozostaw na 10 min. Podawaj pokrojone w plastry z sosem z

pieczenia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczysta-pieczen-z-wieprzowiny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety w sosie pieczarkowym
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

śmietana 36% - 50 mililitrów

pieczarki - 150 gramów

woda - 850 mililitrów

cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 łyżka

bułka pszenna - 1 sztuka

mleko do namoczenia bułki

mąka - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Bułkę namocz w mleku, a następnie odciśnij. Mięso przełóż do miski i wyrób dokładnie z jajkami, połową posiekanej natki

oraz bułką. Masę dopraw do smaku.

2. Z mięsnej masy uformuj małe pulpeciki i obtocz je w mące. Następnie obsmaż z każdej strony na złoty kolor i zdejmij z

patelni.

3. Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż na tej samej patelni. W tym czasie pokrój pieczarki w ósemki i dodaj do cebuli. Dodaj

pozostałą mąkę, wymieszaj i zalej szklanką wrzącej wody – gotuj chwilę.

4. Zawartość patelni przelej do garnka, dolej 600 ml wody i śmietanę, zagotuj. Do gotującego sosu włóż pulpety, dodaj kostkę

Rosół z kury Knorr, która wydobędzie z dania wyrazisty smak, zmniejsz ogień i duś 20 minut. Gotowe danie podawaj z

ziemniakami lub kaszą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-w-sosie-pieczarkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

