
 

9 SPOSOBÓW NA KAPUSTĘ

przepisy.pl



Pikantny gulasz z kapustą kiszoną
przepisy.pl

55 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wołowina gulaszowa - 500 gramów

wieprzowina - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

pikantna mielona papryka - 2 łyżki

cebula - 2 sztuki

marchewka - 2 sztuki

czerwone wino - 100 mililitrów

kapusta kiszona - 250 gramów

olej rzepakowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso w kostkę ok. 1,5 cm. Oprósz papryką. Pokrój cebulę na kawałki, a marchewkę, po

obraniu, w plastry. Smaż cebulę na złoto w 1 łyżce oleju rzepakowego przez 5 minut. Dodaj

mięso i smaż aż zarumieni się ze wszystkich stron, przez ok. 5 minut, na średnim lub mocnym

ogniu.

2. Dodaj marchewki, wlej wino, 250 ml wody i Knorr Naturalnie smaczne - gulasz. Doprowadź

całość do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem przez 30 min.

3. Dodaj kapustę kiszoną i gotuj jeszcze przez 15 minut. Podawaj z ziemniakami lub kluskami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pikantny-gulasz-z-kapusta-kiszona
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gołąbki tradycyjne z ryżem i mięsem
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

biała kapusta - 1 sztuka

ryż - 100 gramów

kajzerki namoczone w mleku - 2 sztuki

pomidory z puszki - 1 opakowanie

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
opakowanie

śmietana 18% - 1 opakowanie

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

czarny pieprz, ziarna - 5 sztuk

majeranek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W dużym garnku nastaw wodę z łyżeczka soli. Z kapusty wykrój głąba. Całą kapustę włóż do

garnka z gotująca się wodą. Powoli ściągaj sparzone liście z kapusty i odkładaj je na bok.

2. W misce wymieszaj mięso mielone z odciśniętą bułką i surowym ryżem, całość dopraw

Przyprawą do mięsa mielonego Knorr. Dzięki przyprawie mięso nabierze pełnego smaku.

3. Dwie łyżki farszu ułóż na liściu kapusty, boki liścia zawiń do środka, całość ściśle zroluj. W

przypadku, gdy liście na końcu będą zgrubiałe, wytnij zgrubiała część.

4. Gołąbki układaj na dnie garnka wyłożonego liśćmi kapusty. Całość zalej pomidorami z puszki,

dodaj szklankę wody, Esencję do duszonych mięs Knorr oraz przyprawy.

5. Wszystko razem gotuj pod przykryciem około 40 minut. Po tym czasie gołąbki odłóż na bok.

Powstały sos zapraw śmietana oraz dopraw do smaku. Gołąbki ułóż na powrót w sosie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/golabki-tradycyjne-z-ryzem-i-miesem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kapuśniak z boczkiem i kiełbasą
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta kiszona - 300 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

boczek wędzony - 120 gramów

kiełbasa - 1 sztuka

woda - 2 litry

marchew - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

pieprz - 6 ziaren

majeranek - 1 szczypta

kminek - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj i zalej dwoma litrami wody. Dodaj liść laurowy, kminek, ziele angielskie oraz

pieprz. Gotuj przez około 30 minut.

2. Po tym czasie dodaj do kapusty startą na tarce marchewkę.

3. Boczek i kiełbasę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni. Gdy będą rumiane, dodaj do zupy.

Dopraw zupę majerankiem, przeciśniętym czosnkiem i kostką Bulionu na włoszczyźnie Knorr.

Całość gotuj jeszcze około 20 minut na małym ogniu. 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/kapusniak-z-boczkiem-i-kielbasa-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śląska rolada wieprzowa z grzybami i kapustą
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy - 1.5 kilogramów

pieczarki - 400 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

majeranek - 1 łyżka

ząbki czosnku - 2 sztuki

kapusta kiszona - 300 gramów

woda - 2 szklanki

cebula - 2 sztuki

margaryna - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj, zalej wodą i gotuj około 30 minut.

2. Cebulę oraz czosnek posiekaj i podsmaż na margarynie. Kiedy będą złociste, dodaj drobno

pokrojone pieczarki.

3. Gdy wszystko się usmaży dodaj odcedzoną kapustę, szklankę wody, majeranek i Esencję do

duszonych mięs, następnie duś, aż całość zgęstnieje.

4. Schab rozetnij wzdłuż na pół, nie docinając do końca, i rozłóż jak książkę. Następnie rozbij

lekko tłuczkiem tak, aby miał grubość około 1 cm.

5. Nałóż farsz z kapusty i zroluj ściśle mięso, obwiązując je dratwą.

6. Obsmaż mięso na rozgrzanej oliwie z obu stron. Następnie przełóż je do naczynia

żaroodpornego, dodaj szklankę wody i piecz w rozgrzanym do 160 °C piekarniku przez 45 minut.

Podawaj pokrojone w plastry np. z kaszą lub ziemniaczanym purée.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/slaska-rolada-wieprzowa-z-grzybami-i-kapusta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi z mięsem i kapustą
przepisy.pl

90 minut 8 osób Średnie

Składniki:

mąka pszenna - 1 szklanka

Bulionetka wołowa Knorr - 1 sztuka

woda - 0.7 szklanek

sól - 0.5 łyżeczek

mięso wołowe i wieprzowe - 300 gramów

włoszczyzna - 1 pęczek

cebula - 2 sztuki

kapusta kiszona - 200 gramów

grzyby suszone - 3 sztuki

liść laurowy - 3 sztuki

ziele angielskie - 3 ziarna

pieprz - 3 ziarna

sól do smaku

oliwa do smażenia - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, a następnie pokrój w dużą kostkę. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze części. W

rozgrzanym garnku przesmaż mięso, a następnie dodaj warzywa, grzyby i przyprawy – liść, ziele

oraz pieprz. Smaż chwilę na dużym ogniu.

2. Całość zalej 700 mililitrami wody, dodaj Bulionetkę wołową Knorr i duś do momentu, gdy mięso

będzie miękkie. Mięso i warzywa wyjmij z wywaru i wystudź.

3. Kapustę sparz chwilę we wrzącej wodzie, następnie wodę odlej i uzupełnij świeżą -

postępujemy tak, aby kapusta nie była zbyt kwaśna. Kapustę ugotuj, gdy będzie miękka odciśnij

ją.

4. Wystudzone mięso wraz z warzywami oraz kapustą przepuść przez maszynkę do mielenia.

Farsz dopraw do smaku solą i pieprzem i wymieszaj.

5. Z mąki, wody oraz soli zagnieć ciasto pierogowe, a następnie rozwałkuj cienko i wykrój

szklanką krążki. Na każdy z nich nałóż łyżkę farszu.

6. Brzegi ciasta zlep dokładnie, aby farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Uformowane pierogi

gotuj, wrzucając na osolony wrzątek, około 3 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-z-miesem-i-kapusta


Podawaj ze skwarkami i cebulą. Udekoruj listkami natki.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

czerwona kapusta - 0.5 sztuk

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1
opakowanie

cebula czerwona - 1 sztuka

jabłko - 1 sztuka

woda - 2 łyżki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Poszatkuj bardzo drobno kapustę w paski, cebulę drobno pokrój w piórka, jabłko obierz ze

skórki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

2. Sos sałatkowy grecki Knorr wymieszaj z 2 łyżkami wody i 3 oliwy.

3. Połącz ze sobą wszystkie składniki. Podawaj do ulubionych dań mięsnych.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/surowka-z-czerwonej-kapusty-z-jablkiem-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kapuśniak ze słodkiej kapusty
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta biała - 0.5 sztuk

Bulion na wędzonym boczku Knorr - 1
sztuka

boczek wędzony - 120 gramów

woda - 1.5 litrów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

majeranek - 1 łyżeczka

marchewka - 1 sztuka

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj. Czosnek posiekaj, a cebulę pokrój w drobną kostkę.

2. W dużym garnku podsmaż pokrojony w kostkę boczek oraz cebulę i czosnek.

3. Gdy będą zrumienione, wlej 1,5 litra wody.

4. Dodaj poszatkowaną kapustę i startą na tarce marchewkę.

5. Na końcu dopraw zupę majerankiem, liściem laurowym, zielem angielskim i kostką Knorr.

Gotuj, aż wszystko zmięknie. 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/kapusniak-ze-slodkiej-kapusty
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bigos domowy
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta kiszona - 300 gramów

kapusta biała - 300 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

kiełbasa zwyczajna - 150 gramów

szynka wieprzowa - 200 gramów

boczek wędzony - 200 gramów

cebula biała - 1 sztuka

ziele angielskie - 2 sztuki

liść laurowy - 3 sztuki

pieprz w ziarenkach - 3 sztuki

margaryna do smażenia

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kapustę białą poszatkuj, a kiszoną przetnij 2 razy, żeby ją rozdrobnić.

2. Cebulę obierz i pokrój w kostkę, podsmaż w garnku i dodaj kapusty. Podlej winem, dodaj liść

laurowy i ziele angielskie.

3. Boczek, szynkę i kiełbasę pokrój w kostkę. Podsmaż na patelni, lekko posypując przyprawą

Delikat Knorr.

4. Mięso dodaj do kapusty. Duś 60 min. Dopraw do smaku przyprawą Delikat Knorr. Czynność z

duszeniem można powtarzać przez 3 dni dla lepszego smaku. Podawaj w misce odgrzane

porcje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bigos-domowy-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Golonka pieczona w piwie
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

golonka - 2 sztuki

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

kiszona kapusta - 70 dekagramów

cebula - 1 sztuka

piwo - 1 szklanka

smalec - 2 łyżki

ziele angielskie

pieprz

liść laurowy - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

ząbek czosnku - 3 sztuki

tłuszcz do smażenia - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Golonki dokładnie oczyść i umyj. W garnku zagotuj wodę, włóż golonki i dodaj przyprawy:

pieprz, ziele angielskie, liść laurowy oraz Esencję do duszonych mięs. Gotuj powoli 40 minut po

czym wyjmij golonki z wywaru.

2. Naczynie żaroodporne wysmaruj smalcem i ułóż w nim golonki. Piecz około 1,5 godziny w

piekarniku w 180°C co jakiś czas podlewając piwem.

3. W tym czasie podsmaż w rondlu cebulę pokrojoną w piórka oraz posiekany czosnek.

4. Dodaj poszatkowaną kapustę, zalej wywarem od gotowania golonek i dodaj majeranek. Gotuj

około 45 minut, aż kapusta będzie miękka.

5. Upieczone golonki odstaw na kilka minut do ostygnięcia. Następnie zdejmij mięso, powinno

łatwo odchodzić od kości, pokrój w mniejsze kawałki.

6. Dodaj golonki do kapusty, podlej sosem spod pieczenia i gotuj jeszcze 10 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/golonka-pieczona-w-piwie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

