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Sałatka ze szpinakiem i kurczakiem
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

komosa ryżowa (quinoa) - 200 gramów

nieduża pierś z kurczaka podwójna - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

świeży szpinak (najlepiej nieduże liście) - 100 gramów

pomidory suszone - 5 sztuk

pomidorki koktajlowe - 8 sztuk

ser feta - 30 gramów

oliwa z suszonych pomidorów - 3 łyżki

ulubione kiełki do dekoracji, np. słonecznika, buraka

Sposób przygotowania:

1. Komosę ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu, odcedź i wystudź.

2. Mięso kurczaka osusz papierowym ręcznikiem i oprósz przyprawą Knorr. Na patelni rozgrzej Ramę i smaż zamarynowane

piersi na złoty kolor z obu stron po 3-5 minut.

3. W międzyczasie, w miseczce połącz oliwę z pomidorów z 3 łyżkami wody, dodaj sos sałatkowy Knorr i dokładnie

wymieszaj.

4. W dużej misce połącz wystudzoną komosę, liście szpinaku, suszone pomidory pokrojone w paski, pomidorki cherry

pokrojone na połówki. Dodaj przygotowany sos i delikatnie wymieszaj.

5. Sałatkę przełóż do salaterki lub na talerze. Pierś z kurczaka pokrój w cienkie plastry i ułóż na sałatce. Wierzch sałatki

posyp pokruszonym serem, udekoruj kiełkami i podawaj, najlepiej z ziołowymi grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-szpinakiem-i-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kaczką i gruszką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 50 mililitrów

mieszanka sałat - 1 opakowanie

gruszka świeża - 1 sztuka

kiełki słonecznika, garstka - 1 sztuka

maliny świeże lub mrożone - 100 gramów

musztarda - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

ser pleśniowy blue - 50 gramów

cukier - 1 łyżeczka

ocet balsamiczny - 1 łyżka

syrop balsamiczny do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj malinowy dresing. W miseczce połącz maliny, musztardę, ocet balsamiczny oraz cukier. Zmiksuj na gładko,

następnie wciąż miksując dolewaj oliwę. Przetrzyj przez sitko. Dresing dopraw do smaku.

2. Skórę kaczki ponacinaj w poprzek. Pierś posyp solą oraz cukrem i odstaw na godzinę.

3. Po tym czasie na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że

osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Pierś smaż na rozgrzanej patelni skórą do dołu ok. 5 minut. Po tym czasie odwróć mięso i smaż jeszcze 2 minuty. Gruszkę

obierz i pokrój w cząstki. Na rozgrzanej grillowej patelni z Ramą usmaż kawałki gruszki.

5. Sałatę rozłóż na talerze, następnie ułóż dekoracyjnie kawałki gruszki oraz pokruszony ser. Pierś pokrój w długie cienkie

plastry i również ułóż na sałacie. Całość polej malinowym dresingiem, posyp kiełkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kaczka-i-gruszka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roszponka z indykiem, truskawkami i serem pleśniowym w
migdałach

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka z indyka lub pierś - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 100 mililitrów

roszponka - 1 opakowanie

winogrona - 20 sztuk

truskawki - 20 sztuk

ser pleśniowy camembert - 1 sztuka

migdały w płatkach - 2 łyżki

mąka - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

ocet balsamiczny - 20 mililitrów

oliwa z oliwek - 30 mililitrów

musztarda - 1 łyżeczka

cukier - 1 łyżeczka

czosnek posiekany, ząbek - 0.5 sztuk

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mięso oprósz solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

2. Mięso usmaż na złoty kolor, odstaw a następnie pokrój w kostkę.

3. Przygotuj dresing balsamiczny: w słoiczku połącz ocet, oliwę, musztardę, posiekany czosnek, cukier oraz sól. Słoiczek

zakręć szczelnie i wstrząśnij kilkakrotnie, aby składniki sosu połączyły się.

4. Ser pokrój w nieduże trójkąty, oprósz mąką zanurz w roztrzepanym jajku a następnie obtocz w migdałach. Opanierowany

ser usmaż na złoty kolor na Ramie.

5. Sałatę umyj, osusz a następnie ułóż na talerzu. Truskawki oraz winogrona pokrój na połówki i również ułóż na talerzu. Polej

przygotowanym sosem balsamicznym, dodaj pokrojone mięso indyka oraz zrumieniony ser. Sałatkę 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/roszponka-z-indykiem-truskawkami-i-serem-plesniowym-w-migdalach
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

