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przepisy.pl



Duszony kurczak z warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

cukinia - 0.5 sztuk

marchewka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

woda - 1 szklanka

olej do smażenia - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Marchewkę pokrój w pół plastry, a resztę warzyw i kurczaka - w kostkę o wielkości ok. 2 cm.

2. Pokrojonego kurczaka oprósz mąką i podsmaż na złoty kolor. Dodaj warzywa, wszystko razem smaż aż warzywa będą

miękkie, co jakiś czas mieszając. Dodaj oregano.

3. Potrawę podlej wodą, dodaj kostkę Rosół z kury Knorr. Całość duś jeszcze przez ok. 4 minuty aż mięso będzie gotowe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duszony-kurczak-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka makaronowa
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mały filet z indyka - 400 gramów

makaron typu kokardki - 250 gramów

zielona fasolka (mrożona) - 100 gramów

groszek (mrożony) - 100 gramów

papryka, pokrojona w paski - 240 gramów

dymka - 2 sztuki

roszponka - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 2 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka

jogurt naturalny - 6 łyżek

sok z cytryny - 2 łyżki

posiekany ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Filet z indyka przekrój na pół, lekko rozbij i przypraw przyprawą do złotego kurczaka Knorr. Rozgrzej na patelni Ramę i

usmaż doprawione filety. Odstaw do ostygnięcia. Pokrój w paski.

2. Makaron ugotuj według przepisu na opakowaniu. W osobnym garnku sparz fasolkę szparagową razem z groszkiem przez

około 2 minuty. Odcedź i przelej zimną wodą.

3. Do miski z makaronem dodaj pokrojone mięso z indyka, fasolkę z groszkiem oraz paprykę, posiekaną dymkę i roszponkę.

Delikatnie wymieszaj.

4. Z jogurtu, posiekanego czosnku i soku z cytryny przygotuj sos. Gotowy sos dokładnie wymieszaj z sałatką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-makaronowa-4
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Słodko-kwaśne stir-fry z wieprzowiny
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 300 gramów

mąka ziemniaczana - 4 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 150 mililitrów

ocet, może być spirytusowy - 50 mililitrów

papryka czerwona pokrojona w grubą kostkę - 0.5 sztuk

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

ananas z puszki (plastry) - 1 opakowanie

papryka zielona - 0.5 sztuk

papryka żółta - 0.5 sztuk

świeży imbir - 10 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

orzechy nerkowca - 100 gramów

szczypior - 1 pęczek

sos sojowy - 100 mililitrów

grzyby mun namoczone w wodzie - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paseczki, zamarynuj w sosie sojowym. Oprósz dwiema łyżkami mąki ziemniaczanej.

2. Do garnka wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

3. Na gorącym tłuszczu podsmaż wieprzowinę. Smaż ją chwilę po jednej i po drugiej stronie. Następnie przełóż na bok.

4. Na tym samym tłuszczu podsmaż cebulę i paprykę pokrojoną w grubą kostkę (ok. 2 x 2 cm).

5. Do podsmażonych warzyw dodaj pokrojonego w kostkę ananasa, wlej sok z puszki, dodaj ketchup, ocet, imbir oraz

posiekaną papryczkę chilli. Całość zagotuj, zaciągnij pozostałą mąką ziemniaczaną rozmieszaną w szklance wody, dodaj

mięso i wcześniej namoczone, posiekane grzyby.

6. Całość gotuj około 5 minut. Potrawę podawaj na ryżu posypaną po wierzchu szczypiorem oraz pokruszonymi orzechami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/slodko-kwasne-stir-fry-z-wieprzowiny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z makaronem ryżowym i kurczakiem po tajsku z
orzeszkami ziemnymi

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka pokrojone w paski - 2 sztuki

biała cebula pokrojona w piórka - 2 sztuki

czerwona cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

marchewka starta na dużych oczkach - 1 sztuka

posiekana kolendra - 1 pęczek

makaron ryżowy - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 40 mililitrów

sok z 3 cytryn

papryczka chilli - 2 sztuki

ząbki czosnku posiekane - 3 sztuki

cukier - 20 gramów

sos rybny - 6 łyżek

orzeszki ziemne zmiażdżone - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron ryżowy według instrukcji na opakowaniu. Następnie schłodź pod zimną wodą. Odcedź i odstaw.

2. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał

odpowiednią temperaturę do smażenia.

3. Podsmaż kurczaka z solą i pieprzem ok. 5 minut. Dodaj cebulę i podsmaż całość ponownie ok. 2 minut. Odstaw.

4. Przygotuj sos: czosnek, sos rybny, cukier, sok z cytryny i chili. Wymieszaj całość i odstaw do lodówki do schłodzenia.

5. W dużej misce wymieszaj: makaron ryżowy, marchewki, cebulę czerwoną, kurczaka z cebulą, połowę orzeszków i połowę

kolendry. Całość wstaw do lodówki do schłodzenia.

6. Podawaj z miseczkach, niech każdy polewa sobie sam schłodzonym sosem i posypuje resztą zmiażdżonych orzeszków i

kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-makaronem-ryzowym-i-kurczakiem-po-tajsku-z-orzeszkami-ziemnymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak z makaronem w sosie serowym
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filety z piersi kurczaka - 500 gramów

Fix Świderki z kurczakiem w sosie serowym Knorr - 1 opakowanie

makaron tagliatelle - 250 gramów

pieczarki - 500 gramów

mleko - 150 mililitrów

cebula - 1 sztuka

musztarda - 2 łyżki

świeża natka pietruszki - 2 łyżki

olej rzepakowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj cebulę w kostkę. Pokrój kurczaka w paski, a grzyby w plasterki.

2. Ugotuj makaron wg wskazówek na opakowaniu. Wymieszaj Fix Knorr z mlekiem i musztardą.

3. Usmaż grzyby na 1 łyżce oleju. Odłóż na talerz, a następnie usmaż osobno cebulę. Dodaj kurczaka i przesmaż na złoto.

Przełóż grzyby na patelnię.

4. Całość połącz z sosem. Gotuj przez 5 min. aż lekko zgęstnieje.

5. Podawaj makaron posypany posiekaną natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-z-makaronem-w-sosie-serowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Proste spaghetti bolognese
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix Spaghetti Bolognese Knorr - 1 opakowanie

makaron spaghetti - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 1 opakowanie

olej - 5 łyżek

woda - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron.

2. Mięso podsmaż na patelni. Dodaj pomidory, dokładnie wszystko rozdrobnij i doprowadź do wrzenia.

3. Dodaj pół szklanki wody oraz zawartość opakowania Fix Knorr. Gotuj na małym ogniu, aż sos zrobi się idealnie gęsty.

Podawaj z makaronem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-bolognese-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak po myśliwsku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

podudzia z kurczaka bez skóry i kości lub piersi z kurczaka - 400
gramów

Sos grzybowy Knorr - 1 opakowanie

wędzony boczek - 100 gramów

kiszone ogóki - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Boczek, ogórek i kurczaka pokrój w kostkę, a cebulę w półplastry. Boczek przesmaż, dodaj kawałki mięsa i cebulę. Smaż,

aż kurczak się zarumieni. Dodaj ogórek, Ketchup Hellmann’s Pikantny, dokładnie wymieszaj i smaż jeszcze 2 minuty.

2. Sos grzybowy wymieszaj z 300 ml wody i wlej do garnka.

3. Wszystko duś pod przykryciem około 10 minut, aż mięso będzie zupełnie miękkie. Tak przygotowanego kurczaka możesz

doprawić na koniec odrobiną majeranku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-po-mysliwsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Stroganoff na wieprzowinie
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżeczka

pieczarki - 200 gramów

cebula - 2 sztuki

Fix Spaghetti Bolognese Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 3 łyżki

olej - 3 łyżki

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Wieprzowinę pokrój w paski, oprósz przyprawą Knorr i obsmaż w garnku. Pieczarki pokrój w ósemki, cebulę w grube

plastry i wrzuć na patelnię. Smaż przez chwilę.

2. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką wody i 3 łyżkami śmietany.

3. Dodaj sos do mięsa i gotuj 7 minut. Podawaj z ryżem lub kopytkami. Do potrawy możesz też dodać łyżkę musztardy

sarepskiej i posypać ją startymi kiszonymi ogórkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/stroganoff-na-wieprzowinie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpeciki w sosie curry
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone drobiowe - 400 gramów

bułka tarta - 3 łyżki

kmin rzymski - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

kawałek cynamonu

czosnek ząbek - 2 sztuki

curry madras - 2 łyżki

goździki - 2 sztuki

olej rzepakowy - 3 łyżki

pomidory - 2 sztuki

mleko kokosowe - 1 puszka

natka kolendry - 1 pęczek

Knorr Naturalnie Smaczne - Klopsiki w sosie pomidorowym - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i pomidory pokrój w drobną kostkę, a ząbki czosnku i natkę kolendry posiekaj.

2. W misce zmieszaj mięso mielone z kminem rzymskim, tartą bułką i połową opakowania Klopsików w sosie pomidorowym

Knorr. Z powstałego w ten sposób farszu uformuj mięsne kulki.

3. W garnku na rozgrzanym oleju podsmaż cynamon, goździki, przyprawę curry. Smaż przyprawy około 15 sekund, aż zaczną

mocno pachnieć, dodaj wtedy czosnek i cebulę i smaż wszystko razem, aż cebula zacznie się rumienić.

4. Dodaj pomidory i smaż wszystko razem przez kolejną minutę, potem dodaj mleko kokosowe i pozostała część produktu

Knorr.

5. Do gotującego się sosu powoli dodawaj mięsne kulki, delikatnie mieszając, tak aby się nie rozpadły. Wszystko razem gotuj

pod przykryciem jeszcze kilka minut, aż mięso będzie miękkie w środku. Pulpety w sosie curry podawaj z ryżem, posyp je

obficie natką kolendry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpeciki-w-sosie-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryż z warzywami i mięsem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 250 gramów

ryż - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

woda - 1 litr

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

olej - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso i paprykę pokrój w niedużą kostkę i smaż w rondlu aż będą złociste. Dodaj cebulę pokrojoną w piórka i posiekany

czosnek.

2. Wsyp ryż i smaż kilka minut, a następnie dodaj 1 litr wody.

3. Podkreśl bogaty smak dania doprawiając je kostką Knorr. Wymieszaj i gotuj, aż ryż wchłonie płyn.

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

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

