
 

WIOSENNE ZUPY KREMY

przepisy.pl



Zupa krem z zielonego groszku - VIDEO
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

zielony groszek mrożony - 1 kilogram

Bulionetka warzywna Knorr - 2 sztuki

woda - 1 litr

por - 0.5 sztuk

cebula - 2 sztuki

ziemniaki - 4 sztuki

świeża mięta - 0.5 pęczków

cytryna - 1 sztuka

groszek ptysiowy - 1 opakowanie

cukier - 1 łyżka

sól i pieprz do smaku

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w piórka. Pora dokładnie umyj i pokrój w paski. Ziemniaki obierz i przekrój na cztery części. Groszek

odstaw, aby się rozmroził.

2. W garnku rozgrzej olej, dodaj cebulę oraz pora. Całość smaż, aż zacznie nabierać rumianego koloru.

3. Wlej 1 l wody i dodaj ziemniaki.

4. Dodaj bulionetkę Knorr i całość gotuj, aż ziemniaki zmiękną, czyli około 15 minut.

5. Dodaj rozmrożony groszek i gotuj kolejne 5 minut. Groszek powinien zmięknąć, lecz zachować zielony kolor.

6. Dopraw zupę sokiem z cytryny oraz cukrem. Dodaj listki świeżej mięty i całość dokładnie zmiksuj. Jeśli chcesz, możesz

zupę przetrzeć przez sito. Krem z zielonego groszku podawaj z groszkiem ptysiowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-z-zielonego-groszku-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem cappuccino pomidorowe z cytrusami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory z puszki - 200 gramów

Fix Spaghetti Napoli Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

bulion - 200 mililitrów

sok pomarańczowy - 200 mililitrów

pomarańcza świeża - 2 sztuki

limonka świeża - 2 sztuki

plastry ananasa z puszki - 2 plastry

śmietanka słodka 36% UHT - 200 mililitrów

oliwa - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż w dużym garnku na oliwie, aż się zeszkli. Nastepnie wlej bulion.

2. Dodaj sok pomarańczowy, pomidory z puszki oraz Fix Spaghetti Napoli Knorr. Dokładnie wymieszaj i gotuj powoli przez

około 15 minut.

3. Na bardzo drobnej tarce zetrzyj skórkę owoców cytrusowych. Rozłóż na papierze pergaminowym, a następnie rozgrzej

piekarnik do 120 stopni. Umieszczone na pergaminie skórki wstaw do piekarnika na 20 minut, aby lekko wyschły. Z owoców

wyciśnij sok i dodaj go do zupy. Dopraw zupę solą i pieprzem jeśli uznasz za konieczne.

4. Zupę dokładnie zmiksuj i przetrzyj przez sito, aby była gładka i kremowa. Ananasy pokrój w drobną kostkę. Pokrojone

owoce ułóż na dnie filiżanek do kawy (cappuccino) i zalej zupą.

5. Śmietankę lekko ubij, tak, aby była puszysta i niezbyt sztywna.

6. Za pomocą dzbanuszka lub łyżeczki umieść niewielką ilość ubitej śmietanki na wierzchu zupy. Wykałaczką możesz zrobić

dowolne wzorki na zupie. Na koniec całość posyp podsuszonymi skórkami z cytrusów.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-cappuccino-pomidorowe-z-aromatem-cytrusow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zielona zupa ufoludków - VIDEO
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

ziemniaki (ok. 200 g) - 2 sztuki

mrożone brokuły (można użyć świeżych) - 200 gramów

mrożony zielony groszek (można użyć świeżego) - 200 gramów

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz, umyj i drobno pokrój.

2. Całość zalej 0,5 litrem wody (ma ledwie przykryć jarzyny) i wrzuć bulionetkę Knorr. Gotuj pod przykryciem do momentu,

gdy warzywa zmiękną.

3. Groszek i brokuły włóż do sitka i przepłukuj wodą (nie musisz ich rozmrażać). Następnie, wraz z ziemniakami, wrzuć je do

rondelka.

4. Następnie całość zmiksuj i przetrzyj przez sitko. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, możesz rozcieńczyć ją wodą. Gotową zupę

podawaj z groszkiem ptysiowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zielona-zupa-ufoludkow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem z marchewki z migdałami
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

marchew - 4 sztuki

cebule - 2 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

ostra papryka - 1 sztuka

Rosół szlachetny drobiowo-warzywny Knorr - 2 sztuki

sok pomarańczowy - 200 mililitrów

migdały w plastrach

cynamon - 1 szczypta

indyjska przyprawa curry - 1 łyżka

ziarenka kardamonu lub szczypta mielonego kardamonu - 2 sztuki

mielone goździki - 1 szczypta

miód - 2 łyżki

śmietana 18% lub gęsty jogurt - 200 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

olej słonecznikowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Marchew oraz ziemniaki obierz, umyj i pokrój w plastry. Obierz cebule i pokrój je w piórka. Warzywa podsmaż w garnku na

rozgrzanym oleju, dodaj przyprawy (curry, ostrą paprykę, cynamon, goździki i kardamon). Całość smaż chwilę, po czym zalej

1,5 litrem wody. Zupę gotuj około 40 minut - do momentu, w którym warzywa zupełnie się rozgotują.

2. Po tym czasie dolej sok z pomarańczy i plastry cytryny. Dodaj również 2 kostki Rosołu szlachetnego drobiowo-

warzywnego Knorr. Następnie zmiksuj zupę dokładnie na jednolitą masę.

3. Dopraw do smaku miodem, jeśli zachodzi taka potrzeba dopraw odrobiną soli.

4. Migdały podpiecz na patelni na złoty kolor. Zupę podawaj udekorowaną łyżką śmietany lub jogurtu, posypaną z wierzchu

migdałami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-z-marchewki-z-migdalami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kalafiorowa z kurczakiem
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

włoszczyzna na rosół - 1 pęczek

kurczak - 1 sztuka

kalafior - 1 sztuka

śmietana - 1 szklanka

zielenina - 1 pęczek

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

pieprz - 8 ziaren

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka zalej wodą i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień i zdejmij szumowiny.

2. Teraz dodaj rozdrobnioną włoszczyznę i gotuj rosół około 40 minut.

3. Po tym czasie dodaj zieleninę, przyprawy oraz kostki Knorr. Teraz gotuj powoli kolejne 30 minut, aby rosół nabrał smaku i

był klarowny.

4. Gdy uznasz, że rosół jest gotowy, wyjmij z niego duże kawałki włoszczyzny oraz mięso. Resztę przecedź do drugiego

garnka.

5. Teraz do czystego rosołu dodaj z powrotem odzyskaną włoszczyznę, a także różyczki z kalafiora i wlej śmietankę. Całość

gotuj około 15 minut.

6. Gdy kalafior zrobi się zupełnie miękki zmiksuj zupę na gładki krem. Mięso z gotowania rosołu oddziel od kości i porwij na

mniejsze kawałki. Zupę kalafiorową podawaj z kawałkami kurczaka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kalafiorowa-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Delikatny krem migdałowy
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

woda - 500 mililitrów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

śmietana 22% - 250 mililitrów

płatki migdałów - 2 łyżki

nitka szafranu - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Wlej do garnka wodę i śmietanę, następnie mocno zagrzej.

2. Dodaj kostkę Rosół z kury Knorr oraz szafran. Gotuj zupę 5 minut, mieszając. Odstaw pod przykryciem na 2-3 minuty.

3. Upraż migdały na złoto na suchej i rozgrzanej patelni.

4. Wymieszaj gotową już zupę z migdałami. Podawaj udekorowaną kilkoma migdałami i nitką szafranu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/delikatny-krem-migdalowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Hiszpańska zupa z zielonego groszku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

zielony groszek - 1 kilogram

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cebule - 4 sztuki

jogurt naturalny - 200 mililitrów

ząbek czosnku - 2 sztuki

groszek ptysiowy

kolendra

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Gotujemy bulion z 0,5 litra wody i kostki Knorr. Dodajemy groszek. Gotujemy.

2. Cebule obieramy, kroimy i lekko podsmażamy. Dodajemy do zupy i całość dokładnie miksujemy. Jeśli chcesz możesz

przetrzeć zupę.

3. Jogurt mieszamy z roztartym czosnkiem.

4. Zupę rozlewamy do talerzy, dodajemy groszek ptysiowy i dekorujemy sosem jogurtowym. Dekorujemy gałązkami kolendry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/hiszpanska-zupa-z-zielonego-groszku-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem z kalafiora z mlekiem kokosowym
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kalafior świeży lub mrożony - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

seler - 1 sztuka

pietruszka korzeń - 1 sztuka

ziemniaki - 1 sztuka

cebula - 0.5 sztuk

Czosnek 2 ząbki

mleko kokosowe - 200 mililitrów

kilka kromek bagietki pełnoziarnistej

ser parmezan starty - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 4 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa pokrój w kostkę, czosnek posiekaj. Kalafiora podziel na różyczki.

2. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż cebulę i czosnek, dodaj kalafiora, selera, pietruszkę i ziemniaki – smaż chwilę razem.

3. Do garnka wlej 800 ml wody oraz mleko kokosowe. Dodaj kostkę Knorr i zagotuj.

4. Zmniejsz ogień, zupę gotuj 15 minut. Następnie zmiksuj na gładki krem i dopraw do smaku pieprzem.

5. Kromki pieczywa posmaruj delikatnie oliwą z oliwek i posyp startym serem. Wstaw do nagrzanego do 200 st. C piekarnika i

pozwól aby zarumieniły się. Gotowa zupę nalej do talerzy i podawaj z grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krem-z-kalafiora-z-mlekiem-kokosowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem serowy z ziarnami bobu
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr - 1 sztuka

Zasmażka błyskawiczna jasna Knorr - 1 opakowanie

mrożony bób - 100 gramów

topiony serek śmietankowy - 1 sztuka

gorąca woda - 3 szklanki

sól i pieprz do smaku

posiekany szczypiorek - 2 łyżki

grzanki chleba

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść kostkę Rosołu z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr w 3 szklankach gorącej wody.

2. Rozmroź i obierz bób, dodaj do wywaru, po czym gotuj przez 10 minut.

3. Dodaj topiony serek oraz zasmażkę Knorr. Zagotuj zupę, a następnie dopraw do smaku solą i pieprzem (jeśli uznasz to za

konieczne).

4. Krem podawaj z posiekanym szczypiorkiem i grzankami z pszennego chleba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lekki-krem-serowy-z-ziarnami-bobu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem z pomidorów z mozzarellą i bazylią z paluszkiem grissini
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory pelati - 700 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

woda - 1 litr

cebula - 1 sztuka

świeża bazylia - 0.5 pęczków

świeżo mielony czarny pieprz

cukier do smaku - 1 szczypta

oliwa do smażenia

jogurt naturalny - 80 mililitrów

czarne oliwki - 6 sztuk

szczypiorek - 0.5 pęczków

mozzarella - 1 sztuka

paluszki grissini - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kostki Rosołu z kury Knorr rozprowadź w gorącej wodzie. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na oliwie z oliwek, dodaj

pomidory pelati i całość duś chwilę.

2. Następnie zalej wszystko przygotowanym z bulionetki rosołem i gotuj kilka minut.

3. Dodaj bazylię, cukier i świeżo zmielony pieprz, a następnie całość zmiksuj.

4. Zupę przelej do głębokiego talerza. Dodaj mozzarellę pokrojoną w kostkę.

5. Paluszki grissini zamocz w jogurcie, a następnie obsyp pokrojonymi bardzo drobno oliwkami i szczypiorkiem. Grissini

podawaj ułożone na zupie. Całość udekoruj listkami bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krem-z-pomidorow-z-mozzarella-i-bazylia-z-paluszkiem-grissini
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

