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Amerykańskie szaszłyki z rostbefu - Surf and
Turf

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

rostbef - 400 gramów

krewetki - 12 sztuk

Sos Hellmann's STEAK - 6 łyżek

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
2 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

otarta skórka z 1 cytryny

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój w grubą kostkę 3x3 cm. W miseczce

wymieszaj przyprawę Knorr, oliwę oraz połowę natki. Mięso zanurz w marynacie.

2. Krewetki obierz z łupiny pozostawiając jednak dekoracyjny ogonek. Natnij wzdłuż grzbietu i

oczyść je z jelita. W miseczce wymieszaj sos czosnkowy z pozostałą natką oraz skórką z cytryny.

W przygotowanym sosie zamocz krewetki.

3. Na drewniane patyki nabijaj na przemian kawałki rostbefu oraz krewetki.

4. Przygotowane szaszłyki układaj na rozgrzanym grillu i smaż ok. 10 minut przewracając co

chwilę. Gotowe podawaj z sosem Hellmann’s Steak, chrupiącą sałatą z ziołowym dressingiem i

grillowaną grzanką.

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


Aromatyczny łosoś z grilla z ostrą salsą z
mango i granatu

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Dzwonka łososia - 4 sztuki

Sos Hellmann's CHILLI - 2 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

mango - 1 sztuka

owoc granatu - 1 sztuka

świeża kolendra

skórka otarta z 1 cytryny

oliwa z oliwek - 3 łyżki

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Porcje łososia skrop oliwą, posyp skórką z cytryny i oprósz przyprawą Knorr oraz pieprzem.

Tak przygotowane dzwonka odłóż na 10 minut w chłodne miejsce.

2. W tym czasie pokrój mango w niedużą kostkę, dodaj owoce granatu oraz posiekaną drobno

czerwoną cebulę. Dodaj również sos Hellmann’s Chilli, aby uzyskać pikantny, pomidorowy smak

salsy, oliwę (2 łyżki), pokrojoną drobno kolendrę i sok z cytryny. Salsę wymieszaj i przełóż do

czystej miseczki.

3. Rybę przełóż na rozgrzany grill i opiekaj po 5 minut z każdej strony. Gotową rybę podawaj z

owocową salsą i chrupiącym pieczywem.

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


Cały okoń z grilla

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

okoń w całości - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

świeży estragon - 0.5 pęczków

natka pietruszki - 0.5 pęczków

ząbki czosnku - 3 sztuki

pieprz - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 0.5 szklanek

masło - 2 łyżki

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Okonia oczyść. Następnie skrop oliwą z oliwek wewnątrz oraz na zewnątrz i posyp przyprawą

Knorr oraz pieprzem.

2. Do środka ryby włóż masło, posiekany czosnek oraz całe zioła wraz z łodygami.

3. Na wierzchu natnij delikatnie nożem skórę ryby z obu stron.

4. Okonia grilluj po 8 minut z każdej strony. W trakcie smażenia nie przewracaj zbyt często ryby

tak, aby skórka mogła zrobić się mocno rumiana i chrupiąca. W trakcie skrop rybę sokiem z

cytryny.

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 krewetkami, ananasem i
pikantną salsą z kaparami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki - 24 sztuki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1
łyżeczka

ananas świeży lub z puszki - 300 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

pomidory - 3 sztuki

kapary w zalewie - 2 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pomidory oraz cebulę pokrój w drobną kostkę i przełóż do miseczki. Dodaj posiekany czosnek,

drobno pokrojoną kolendrę oraz odsączone kapary. Na koniec dodaj oliwę (2 łyżki) oraz ketchup

(2 łyżki), wszystko razem wymieszaj, dopraw do smaku i odstaw do lodówki.

2. Ananasa oraz paprykę pokrój w cząstki ok. 3x3 cm i przełóż do miseczki, dodaj krewetki.

Wszystko skrop sokiem z cytryny, dodaj przyprawę Knorr, ketchup (2 łyżki) oraz 2 łyżki oliwy.

Wymieszaj wszystkie składniki, a następnie na przemian nabijaj na drewniane patyki.

3. Gotowe szaszłyki układaj na rozgrzanym grillu i smaż po 2-3 minuty z obu stron. Gotowe

podawaj z przygotowana salsą oraz chrupiącymi grzankami z grilla.

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


Dorada ze szpinakiem na ostro

przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filety z dorady - 4 sztuki

oscypek gomółki - 2 sztuki

Przyprawa do grilla Knorr - 4 łyżki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

suszone pomidory - 4 sztuki

szalotka - 1 sztuka

ostra papryka chilli strąk - 1 sztuka

mrożony szpinak - 300 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

serek ricotta - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojone w drobną kosteczkę cebulę, czosnek i chilli.

Gdy cebula się zeszkli dodaj rozmrożony odciśnięty z soku szpinak.

2. Całość smaż chwilę, dodaj pokrojone suszone pomidory i dopraw kostką rosołową Knorr.

Odstaw na chwilę na bok, aby szpinak nieco przestygł. Po wystygnięciu dodaj serek ricotta i

dokładnie wymieszaj.

3. Filety oprósz delikatnie przyprawą Knorr.

4. Następnie ułóż na pergaminie skórą do dołu. Na każdy z filetów nałóż sporą ilość szpinaku i

posyp go po wierzchu tartym oscypkiem.

5. Pergamin z rybami ułóż na kawałku drzewa owocowego, wcześniej moczonego w wodzie

(potrzebny jest płaski plaster ucięty piłą). Kawałek drzewa wraz z rybami umieść na grillu na

mocno rozgrzanym ruszcie. Rybę grilluj pod przykryciem około 20 minut.

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


Pieczona dorada z grilla z warzywnym sosem
chilli

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

dorada - 4 sztuki

Sos Hellmann's CHILLI - 4 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

kolendra świeża - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sok z 0.5 cytryny

czosnek ząbek - 4 sztuki

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Rybę oczyść z łusek i wypatrosz. Potem opłucz a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Z

obu stron ponacinaj ryby w poprzek, skrop oliwą, sokiem z cytryny i oprósz przyprawą Knorr oraz

pieprzem. Czosnek pokrój w cienkie plasterki i włóż do środka każdej z nich.

2. Ryby ułóż na aluminiowej taczce lub umieść w specjalnym ruszcie do ryb i połóż na

rozgrzanym grillu. Piecz przez ok. 20-25 minut obracając co jakiś czas.

3. Paprykę, cebulę oraz pomidora pokrój w drobną kostkę. Kolendrę pokrój drobno i dodaj do

warzyw. Warzywa połącz z sosem Hellmann’s Chilli i dokładnie wymieszaj.

4. Upieczoną rybę wyłóż na talerz, podawaj z sałatą oraz przygotowanym sosem Hellmann's

Chilli.

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


Ryba z masłem cytrynowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryba - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 4 łyżki

ząbki czosnku - 3 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

koperek - 0.5 pęczków

pieprz cayenne - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 4 łyżki

masło - 0.5 sztuk

cytryna - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Spraw rybę (na przykład pstrąga) i pozostaw ją w całości.

2. Z cytryn zetrzyj dokładnie skórkę. Czosnek, natkę i koperek drobno posiekaj.

3. Miękkie masło połącz ze skórkami cytrynowymi, ziołami, czosnkiem, pieprzem cayenne i

przyprawą Knorr.

4. Rybę skrop oliwą i posyp delikatnie przyprawą Knorr. Następnie w środku umieść sporą ilość

masła ziołowego.

5. Taką rybę zwiń w folię aluminiową albo włóż w specjalne siatki do grillowania ryb i smaż na

grillu przez około 10-12 minut z każdej strony. Przed podaniem polej ryby sokiem z pozostałych

cytryn.

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


Rybne szaszłyki na chrupiącej grzance z
ziołami

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

filet z łososia - 300 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2
łyżeczki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
2 łyżki

krewetki - 8 sztuk

roszponka lub inna sałata, garstka - 2
sztuki

pomidory suszone - 1 opakowanie

bagietka - 1 sztuka

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Rybę pokrój w kostkę 2x2 cm. Pokrojoną rybę i krewetki oprósz przyprawą Knorr. Rybę i

krewetki ponabijaj na przemian z pomidorami na drewniane patyki do szaszłyków.

2. Szaszłyki skrop oliwą i ułóż na rozgrzanym grillu. Smaż po 2-3 minuty z obu stron.

3. Bagietkę pokrój pod skosem na długie kromki i opiecz na grillu. Następnie posmaruj każdą z

nich sosem czosnkowym Hellmann’s.

4. Rukolę polej oliwą z suszonych pomidorów (2 łyżki), wymieszaj i nałóż na każdą grzankę.

5. Gotowe szaszłyki nałóż na przygotowane grzanki, skrop sokiem z cytryny i podawaj.

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


Sandacz glazurowany sosem imbirowym

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filety z sandacza ok. 200 g każdy - 5 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 4 łyżki

sos sojowy jasny - 2 łyżki

świeżo starty imbir - 10 gramów

olej sezamowy - 2 łyżki

miód - 2 łyżki

sok z 1 limonki

natka kolendry - 1 pęczek

kilka liści chrzanu lub białej kapusty

Sposób przygotowania:

1. Filety z sandacza pokrój na odpowiedniej wielkości porcje według uznania.

2. W misce pomieszaj ketchup Hellmann's, sos sojowy, starty imbir, miód, olej sezamowy, sok z

limonki, Przyprawę do grilla Knorr. Do marynaty dodaj posiekaną kolendrę i posiekany czosnek, a

następnie wymieszaj.

3. Marynatę podziel na dwie części. Jedna posłuży jako sos do już zgrillowanej ryby. W drugiej

części zanurz kawałki sandacza na około 5 minut.

4. Rybę ułóż na specjalnej kratce do grillowania ryb wyłożonej liśćmi chrzanu lub białej kapusty -

wtedy nie przykleją się do rusztu i łatwo da się je zdjąć z grilla. Jeśli nie masz takiej kratki, rybę

grilluj na tacce aluminiowej. Na zgrillowanie ryby powinno wystarczyć około 8 minut.

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


Sola w liściach bananowca

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sola filety - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

liście bananowca

cytryna - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

świeży tymianek - 0.5 pęczków

cukinia - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 0.5 szklanek

pomidorki cherry czerwone - 10 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w cienkie plasterki. Pomidorki na pół.

2. Na rozłożonych liściach bananowca połóż kilka plasterków cukinii. Następnie skrop je oliwą i

posyp przyprawą Knorr.

3. Na cukinii połóż cały filet ryby, skrop ponownie oliwą i posyp przyprawą Knorr.

4. Na wierzchu ułóż całe gałązki natki, tymianku oraz plasterki cytryny i połówki pomidorów.

5. Całość skrop pozostałą oliwą i posyp resztą przyprawy Knorr. Zwiń szczelnie w liście

bananowca. Grilluj po 10 minut 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 z grilla z orientalnym tuńczykiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży tuńczyk - 200 gramów

sok z połowy cytryny

Sos Hellmann's CHILLI - 2 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

cukinia - 1 sztuka

świeży ananas - 100 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

olej sezamowy - 1 łyżka

sos sojowy - 1 łyżka

świeża kolendra - 1 pęczek

sezam - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W miseczce wymieszaj olej sezamowy, sos sojowy, sok z cytryny, dodaj pokrojoną drobno

kolendrę oraz sos Hellmann’s Chilli.

2. Rybę pokrój w kawałki 3x3 cm i zanurz w przygotowanej marynacie.

3. Cukinię pokrój w grube plastry a paprykę oraz ananasa w nieduże kawałki. Posyp przyprawą

Knorr. Wszystkie składniki: rybę, cukinię, paprykę oraz ananasa nadziewaj na przemian na

drewniane patyki.

4. Szaszłyki skrop oliwą i ułóż na rozgrzanym grillu. Smaż po 4-5 minut z obu stron.

5. Sezam upraż na suchej rozgrzanej patelni. Gotowe szaszłyki posyp sezamem i podawaj z

chrupiącą sałatą.

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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