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Chrupiąca ciabatta z grillowanym bakłażanem
oraz papryką, anchovies, oliwkami i chilli

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ciabatta - 2 sztuki

Ketchup Hellmann's z ekstraktem z liści
Stewii - 6 łyżek

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1
opakowanie

bakłażan - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

fileciki anchovies - 4 sztuki

oliwki czarne - 2 łyżki

papryczka chilli

rukola, garstka - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

ząbki czosnku - 2 sztuki

oregano suszone - 1 łyżeczka

starty ser żółty - 4 łyżki

oliwa z oliwek - 9 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Bakłażana pokrój w plastry, oprósz solą i pozostaw na kilka minut na papierowym ręczniku. Po

tym czasie opłucz plastry pod wodą i osusz na ręczniku. Bakłażana skrop oliwą i opiecz na

rozgrzanym grillu.

2. Paprykę przekrój wzdłuż na pół, wytnij gniazdo i również zgrilluj.

3. Ciabatty przekrój wzdłuż na połówki . W miseczce połącz ketchup Hellmann’s, posiekane fileciki

ryby, posiekaną papryczkę chilli, oregano oraz 2 łyżki oliwy. Powstałym sosem posmaruj pieczywo.

4. Grillowane warzywa pokrój w cienkie paski. Przełóż do miseczki i połącz z rukolą, dodaj oliwki,

oraz pokrojoną drobno kolendrę. Sos sałatkowy Knorr rozmieszaj z 3 łyżkami oliwy oraz taką samą

ilością wody. Połącz razem wszystkie składniki i wymieszaj.

5. Przygotowana sałatkę nałóż na pieczywo i posyp równomiernie startym serem. Ciabatty ułóż na

rozgrzanym grillu i zapiekaj powoli przez kilka minut, do momentu gdy ser rozpuści się.

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


Chrupiące łódeczki z cukinią, wędzonym
łososiem oraz ostrym sosem czosnkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ziemniaki upieczone - 4 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 łyżka

cukinia - 1 sztuka

łosoś wędzony - 4 plastry

cebula czerwona posiekana - 1 sztuka

starty ser cheddar - 4 łyżki

kiełki słonecznika, garstka - 1 sztuka

sos Tabasco, kilka kropel

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki przekrój wzdłuż na połówki, a następnie wydrąż je łyżką stołową – powstałe łódeczki

oprósz przyprawą Knorr. Wydrążony miąższ pokrój w drobną kostkę.

2. Cukinię oraz cebulę pokrój również w drobną kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie. Zdejmij z

ognia, dodaj miąższ z ziemniaków, pokrojonego drobno łososia oraz starty ser. Farsz dopraw do

smaku i wymieszaj.

3. Przygotowanym farszem napełnij połówki ziemniaków i ułóż na aluminiowej tacce do grilla.

4. Łódeczki opiekaj ok. 10 minut uważając, aby nie przypaliły się.

5. W miseczce połącz sos czosnkowy Hellmann’s z sosem Tabasco i wymieszaj. Gotowe łódeczki

przełóż na półmisek i udekoruj kiełkami słonecznika. Podawaj z sosem Hellmann’s Czosnkowym.

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


Grillowane ziemniaki z oscypkiem i szpinakiem

przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Ziemniaki duże - 10 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Sos Hellmann's SAMBA - 80 mililitrów

oscypek w owalnym kształcie - 200
gramów

szpinak - 100 gramów

cebulka mała - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. W garnku na Ramie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj do niej

rozmrożony odciśnięty szpinak, całość smaż chwilę. Dopraw do smaku ostrą papryką i gałką

muszkatową.

2. Umytego, nieobranego ziemniaka ponacinaj plaster przy plastrze, nie docinając jednak

ziemniaka do końca. Oprósz go obficie, Przyprawą do grilla Knorr, rozchylając ponacinane

plastry.

3. Między każde nacięcie włóż kawałek plastra oscypka i wciśnij odrobinę szpinaku.

4. Każdego ziemniaka obwiń dookoła plastrem boczku. Jeśli jeden plaster to za mało, połącz dwa

plastry, zapinając boczek wykałaczkami.

5. Ziemniaki ułóż na tacce aluminiowej i piecz pod przykrytym grillem przez około 40 minut. Po

upieczeniu na każdego ziemniaka nałóż łyżkę sosu Samba

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


Faszerowane pieczarki z grilla

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże pieczarki - 12 sztuk

wędzony boczek - 15 dekagramów

Przyprawa w Mini kostkach Pietruszka
Knorr - 1 sztuka

gotowana szynka - 15 dekagramów

duża cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

bułka tarta - 3 łyżki

pęczek posiekanej natki pietruszki - 1
sztuka

tymianek - 0.5 łyżeczek

sok z 1 cytryny

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Umyj pieczarki, oderwij nóżki, a następnie posiekaj je. Posiekaj również cebulę.

2. Pokrój boczek oraz szynkę w drobną kostkę i przesmaż je na oleju.

3. Następnie dodaj cebulę i nóżki pieczarek. Smaż je razem przez kilka minut, po czym

wymieszaj z bułką tartą i oliwą.

4. Posiekaj natkę oraz czosnek i dodaj je do farszu, a całość dopraw rozkruszoną przyprawą w

mini kostkach Knorr oraz tymiankiem.

5. Napełnij farszem kapelusze pieczarek i ułóż je na grillu (najlepiej na specjalnej tacy z folii

aluminiowej).

6. Skrop je sokiem z cytryny i opiekaj około 10 minut. Następnie przykryj folią i piecz jeszcze 3-4

minuty.

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


Grecka sałatka z grillowanych warzyw z
krabowymi paluszkami i grzankami z sosem
czosnkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

papryka czerwona - 1 sztuka

Sos sałatkowy grecki Knorr - 2
opakowania

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

papryka zielona - 1 sztuka

paluszki krabowe - 10 sztuk

bakłażan - 0.5 sztuk

cebula czerwona - 3 sztuki

oliwki czarne - 2 łyżki

oliwki zielone - 2 łyżki

ser feta - 100 gramów

bagietka - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Bagietkę pokrój pod skosem na podłużne kromki. Posmaruj sosem Hellmann’s Czosnkowym

aby nadać im wyrazistego czosnkowego smaku i odstaw na bok.

2. Papryki przekrój na połówki i wytnij gniazda, bakłażana pokrój w grube plastry a cebulę na

połówki. Warzywa skrop obficie oliwą, posyp posiekanym czosnkiem i zgrilluj.

3. Opieczone warzywa pokrój w niedużą kostkę i przełóż do miski. Dodaj odsączone oliwki oraz

ser pokrojony również w kostkę. Paluszki z mięsa krabowego pokrój w nieduże kawałki pod

skosem i dodaj do pozostałych składników.

4. Sos sałatkowy grecki Knorr rozmieszaj z 6 łyżkami wody oraz taką samą ilością oliwy. Gotowy

sos dodaj do pokrojonych składników i wymieszaj. Przygotowane bagietki ułóż na rozgrzanym

grillu i opiecz do momentu, gdy będą chrupiące. Sałatkę podawaj z grzankami.

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


Greckie pity z grillowaną papryką, serem
Halloumi i sosem czosnkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

chlebki pita - 4 sztuki

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1
opakowanie

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

papryka czerwona - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

sałata lodowa kilka liści

rukola, garstka - 1 sztuka

ser halloumi - 100 gramów

czarne oliwki - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Chlebki pita opiecz z obu stron na suchej rozgrzanej patelni. Gdy „napęcznieją” zdejmij je i

rozetnij każdy z nich tak, aby powstały kieszonki.

2. Paprykę przekrój na pół, wytnij gniazdo, skrop oliwą i opiecz na grillu. Ser pokrój w grube

plastry i również zgrilluj z obu stron.

3. Opieczoną paprykę pokrój w cienkie paski, ser również pokrój na mniejsze kawałki. W misce

połącz paprykę, ser, krążki cebuli, oliwki oraz rukolę i pokrojone liście sałaty lodowej.

4. Sos sałatkowy Knorr rozmieszaj z trzema łyżkami wody oraz taką samą ilością oliwy. Dodaj do

pokrojonych składników. Sałatkę wymieszaj.

5. Przygotowana sałatkę nałóż do rozkrojonych chlebków a następnie ułóż je na rozgrzanym grillu

i opiekaj po 2 minuty z każdej strony. Przed podaniem rozchyl chlebki i polej sosem Hellmann’s

Czosnkowym. Gotowe!

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


Grillowane szaszłyki z warzyw marynowane w
chili, kolendrze i miodzie

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł - 1 sztuka

kalafior - 1 sztuka

cukinia - 2 sztuki

papryka kolorowa - 2 sztuki

bakłażan - 1 sztuka

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1
opakowanie

przecier sambal oelek - 1 łyżeczka

olej - 70 mililitrów

miód - 2 łyżki

woda - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Sos sałatkowy grecki połącz z sosem sambal oelek, olejem, miodem i odrobiną wody.

2. Brokuł i kalafior podziel na małe różyczki i zblanszuj.

3. Cukinię oraz paprykę oczyść i pokrój w duże kawałki.

4. Bakłażana pokrój w półplasterki i przypraw solą, a następnie zetrzyj papierowym ręcznikiem

powstały sok. W ten sposób pozbędziesz się gorzkiego smaku.

5. Warzywa połącz z przygotowaną marynatą i pozostaw na około 1 godzinę, by przeszły

smakiem.

6. Całość nakłuwaj na przemian na drewniane patyczki. Używaj dwóch patyczków do jednego

szaszłyka. Grilluj kilka minut, aż warzywa zrobią się rumiane.

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


Grillowane warzywa z dipem koktajlowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

Sos Hellmann's SAMBA - 8 łyżek

zielona papryka - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

ogórek konserwowy - 2 sztuki

papryka konserwowa - 3 sztuki

cebula czerwona - 1 sztuka

papryczka chili - 0.5 sztuk

jogurt grecki - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Warzywa do grillowania pokrój w plastry i mniejsze części a następnie zamarynuj w oliwie oraz

swoich ulubionych przyprawach.

2. W miseczce wymieszaj jogurt oraz sos Hellmann’s Samba, którego lekko pikantny, paprykowo

majonezowy smak idealnie komponuje się z grillowanymi warzywami . Dodaj posiekana natkę i

chilli.

3. Ogórka, paprykę konserwową oraz czerwoną cebulę posiekaj bardzo drobno i dodaj do sosu.

Całość wymieszaj i dopraw do smaku. Sos odstaw do lodówki na kilkanaście minut a w tym

czasie usmaż zamarynowane warzywa na grillu. Gotowe podawaj z dipem.

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


Słodkie ziemniaki z rozmarynem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

słodkie ziemniaki - 4 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

ząbki czosnku - 4 sztuki

świeży rozmaryn gałązki - 4 sztuki

oliwa z oliwek - 8 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki dokładnie umyj i pozostaw w skórze. Następnie pokrój w plastry grubości 1

centymetra.

2. Czosnek drobno posiekaj. Z rozmarynu zdejmij same igiełki.

3. W misce wymieszaj oliwę z czosnkiem, rozmarynem i przyprawą Knorr.

4. Plastry ziemniaków zamocz w marynacie na 10 minut, następnie grilluj, aż zrobią się rumiane z

każdej strony. W trakcie smażenia polewaj pozostałą marynatą. Doskonale smakują

samodzielnie lub jako dodatek do mięs i ryb.

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


Szaszłyk warzywno-ziemniaczany z grilla

przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

młode ziemniaki wcześniej obgotowane -
15 sztuk

cukinia - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 0.5
opakowań

szalotka - 10 sztuk

czerwona papryka - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe żółte - 30 sztuk

miód - 2 łyżki

mały pęczek mięty - 1 sztuka

cytryna - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

trawa cytrynowa lub patyki do szaszłyków -
15 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Szalotki zalej w misce wrzącą wodą, pozostaw na 10 minut, potem obierz i przekrój na pół.

Ziemniaki przekrój na pół.

2. Cukinie rozkrój na cztery części, zetnij z niej pestki, resztę pokrój na grubą, dwu centymetrową

kostkę. Paprykę przekrój na cztery części, oczyść z gniazda nasiennego, pokrój na kawałki o

podobnej wielkości jak cukinia.

3. W miejsce pomieszaj ketchup Hellmann's, Ramę, Przyprawę do grilla Knorr, posiekaną miętę,

skórkę i sok z limonki. W powstałej marynacie wymieszaj wszystkie warzywa. Warzywa pozostaw

w marynacie na co najmniej godzinę.

4. Trawę cytrynową przekrój wzdłuż na pół, nadziewaj na nią po kolei wszystkie warzywa

zaczynając i kończąc ziemniakiem.

5. Tak przygotowane szaszłyki grilluj po 2-3 minuty z każdej strony.

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


Szaszłyki pełne warzyw

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

cebula - 1 sztuka

pieczarki - 8 sztuk

olej - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Papryki pokrój w kostkę o boku 3 cm, cukinię i cebulę w grubsze plasterki, a pieczarki na pół.

2. Nakłuwaj warzywa na przemian na patyczki szaszłykowe, tak aby różniły się kolorami.

3. Całość skrop olejem i oprósz przyprawą Knorr ze wszystkich stron.

4. Gotowe szaszłyki smaż po 6-8 minut z każdej strony, aby warzywa zrobiły się rumiane i

chrupiące. Podawaj do nich sos jogurtowy z czosnkiem.

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


Warzywa z grilla pachnące ziołami z dipem
koktajlowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1
łyżeczka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
2 łyżki

cukinia - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

pieczarki - 12 sztuk

oliwa z oliwek - 5 łyżek

ząbki czosnku - 2 sztuki

tymianek świeży, gałązka - 2 sztuki

gałązka rozmarynu

świeża bazylia kilka listków do dekoracji

ocet balsamiczny - 1 łyżeczka

cukier - 0.5 łyżeczek

pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa - papryki, cukinię oraz bakłażana pokrój w duże kawałki. Pieczarki sparz

krótko we wrzącej, lekko osolonej wodzie z dodatkiem octu, odcedź.

2. W miseczce wymieszaj oliwę, przyprawę Knorr, ocet, cukier, posiekany czosnek oraz zioła.

Przygotowaną marynatą polej pokrojone warzywa i pieczarki. Całość wymieszaj. Pozostaw na

kilka minut w chłodnym miejscu.

3. Ketchup Hellmann’s wymieszaj z sosem Hellmann's Czosnkowym. Tak przygotowany dip

przełóż do miseczki i udekoruj listkami bazylii.

4. Zamarynowane warzywa wyłóż na aluminiową tackę i opiecz na mocno rozgrzanym grillu ok. 6-

8 minut. Gotowe, grillowane warzywa podawaj z przygotowanym koktajlowym sosem.

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


Wegetariański mix - Grillowane tortille z
warzywami i kiełkami słonecznika

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

placki tortilli - 4 sztuki

Sos Hellmann's SAMBA - 4 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

orzeszki piniowe - 1 łyżka

czerwona cebula - 1 sztuka

cukinia - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 1 sztuka

ser feta - 50 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Warzywa pokrój w cienkie paski. Na patelni rozgrzej oliwę, przesmaż czosnek oraz pokrojone

warzywa. Dopraw do smaku Delikatem Knorr.

2. Orzeszki upraż na suchej, rozgrzanej patelni.

3. Placki tortilli posmaruj sosem Hellmann’s Samba a następnie nałóż porcję warzyw

wymieszanych z pokruszonym serem, kiełkami oraz uprażonymi orzeszkami.

4. Tortille zwiń ściśle, zawijając brzegi placków do środka tak, aby farsz nie wydostał się.

5. Zwinięte tortille upiecz na rozgrzanym grillu. Gotowe przekrój pod skosem i ułóż na półmisku.

Podawaj z sosem Hellmann’s Czosnkowym.

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
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