
 

SAŁATKI Z DODATKIEM SERA

przepisy.pl



Sałatka z pomidorów i awokado
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pomidory malinowe - 200 gramów

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 1 opakowanie

żółte pomidory śliwkowe - 200 gramów

awokado - 2 sztuki

rukola - 200 gramów

ser biały chudy - 200 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

bazylia - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

cytryna - 1 sztuka

czarny pieprz mielony - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W misce pomieszaj sok wyciśnięty z cytryny, oliwę z oliwek oraz sos sałatkowy Knorr. Biały ser zetrzyj na tarce lub

pokrusz, połącz z roztartym na miazgę czosnkiem, czarnym grubo mielonym pieprzem oraz pokrojoną bazylią.

2. Pomidory i obrane awokado pokrój w grube plastry. Układaj je na dużym okrągłym talerzu na przemian.

3. Po wierzchu pomidorów rozłóż sałatę rukolę, całość dokładnie polej sosem sałatkowym, a z wierzchu posyp białym serem.

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

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


Sałatka z cytrusami i kozim serem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

garść mieszanych sałat - 3 sztuki

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 1 opakowanie

pomarańcza - 1 sztuka

grejpfrut - 1 sztuka

awokado - 1 sztuka

pestki z połowy granatu

figa (lub suszone morele) - 1 sztuka

kilka orzechów włoskich do podania

ser kozi - 50 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

sok z limonki - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Sałaty rozłóż na półmisku. Orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni. Figę lub morele pokrój na ósemki, a ser pokrusz.

2. Pomarańczę i grejpfruta obierz ze skóry, a następnie wykrój z owoców segmenty, filety. Awokado przekrój wzdłuż na pół,

ostry nóż wbij w pestkę i przekręcając nim wyjmij pestkę z owocu. Miąższ wyjmij stołową łyżką i pokrój w plastry. Owoc

granatu obierz i wyjmij jego pestki.

3. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z sokiem z limonki i oliwą.

4. Wszystkie owoce rozłóż na sałacie i polej przygotowanym sosem. Wierzch sałatki posyp pokruszonym serem i orzechami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-cytrusami-i-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z serem kozim
przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

dynia hokkaido - 1 sztuka

Sos sałatkowy Truskawkowy z chili Knorr - 1 opakowanie

czerwone cebule - 2 sztuki

kawałek cynamonu - 1 sztuka

goździki - 2 ziarna

sok z czarnej porzeczki - 500 mililitrów

młode liście szpinaku - 200 gramów

wędzony boczek - 150 gramów

bulwa kopru włoskiego (fenkuł) - 1 sztuka

orzechy laskowe - 100 gramów

ser kozi - 100 gramów

świeże lub mrożone maliny - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Dynię hokkaido przetnij na pół, usuń pestki i wstaw na 20 minut do nagrzanego do 190 °C piekarnika. Piecz, aż miąższ

dyni będzie miękki. Dynię wyjmij, odstaw do wystygnięcia.

2. W międzyczasie czerwoną cebulę pokrój w cienkie półplastry. Włóż cebulę na patelnię lub do rondla, zalej ją sokiem z

porzeczki, dodaj goździki i cynamon, gotuj, aż sok zupełnie odparuje. Cebulę odstaw na bok do przestygnięcia.

3. Plastry boczku rozłóż na pergaminie i wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika na około 15 minut, aby zrobił się

chrupiący. Bulwę kopru umyj, pokrój na bardzo cienkie plasterki. Orzechy laskowe upraż w piekarniku i pokrusz na mniejsze

kawałki.

4. W misce wymieszaj sok wyciśnięty z cytryny, oliwę z oliwek i sos sałatkowy.

5. Do powstałego sosu dodaj szpinak i koper włoski. Całość dokładnie wymieszaj. Ułóż na kawałkach dyni, udekoruj z

wierzchu kawałkami boczku, ugotowaną cebulą, pokruszonym serem kozim, pokruszonymi orzechami laskowymi oraz

kawałkami malin.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-serem-kozim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z grillowanym serem halloumi
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Paprykowo-ziołowy z białym pieprzem Knorr - 1
opakowanie

ser halloumi - 150 gramów

garść świeżego szpinaku - 3 sztuki

pomarańcze - 1 sztuka

grejpfrut - 1 sztuka

owoc granatu - 1 sztuka

sok z limonki - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

miód - 1 łyżeczka

świeża mięta kilka listków

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos: zawartość opakowania Knorr połącz z sokiem z limonki, oliwą, miodem i wymieszaj.

2. Grejpfruta i pomarańczę obierz ze skóry, a następnie wytnij segmenty – filety. Owoc granatu również obierz i wyjmij jego

pestki.

3. Ser pokrój w plastry grubości 0,5 cm i usmaż na grillowej patelni z obu stron. Zdejmij z patelni i pokrój na mniejsze kawałki.

4. W misce połącz liście szpinaku, cytrusy oraz pestki granatu. Sałatkę przełóż na półmisek, a na wierzchu ułóż kawałki

grillowanego sera. Sałatkę polej przygotowanym sosem, udekoruj listkami mięty 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-grillowanym-serem-halloumi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczonym burakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

buraki - 2 sztuki

garść świeżego szpinaku - 3 sztuki

Sos sałatkowy Truskawkowy z chili Knorr - 1 opakowanie

pomarańcze - 2 sztuki

orzechy laskowe - 3 łyżki

pieprz cayenne do smaku

kilka listków świeżej mięty do dekoracji

sok z limonki - 3 łyżki

syrop klonowy - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

twaróg - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Buraki zawiń w folię aluminiową i piecz przez 30 min. w piekarniku - do miękkości. Po upieczeniu wystudź, obierz i pokrój

w półplastry.

2. Pomarańcze obierz ze skóry, a następnie ostrym nożem wykrój segmenty. Przygotuj sos – zawartość opakowania Knorr

połącz z sokiem z limonki, syropem klonowym (1 łyżka) oraz oliwą i wymieszaj.

3. Pozostały syrop klonowy połącz z pieprzem cayenne oraz orzechami i wymieszaj. Orzechy wyłóż na blachę wyłożoną

pergaminem i wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika na 5 minut. Wystudź.

4. Umyty i osuszony szpinak rozłóż na półmisku. Na szpinaku rozłóż plastry buraka i segmenty z pomarańczy. Sałatkę polej

przygotowanym sosem.

5. Wierzch sałatki posyp pokruszonym twarogiem oraz orzechami. Sałatkę udekoruj listkami świeżej mięty 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-pieczonym-burakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z grillowanymi pieczarkami i brokułami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczarki świeże - 200 gramów

Sos sałatkowy Włoski z suszonymi pomidorami Knorr - 1
opakowanie

brokuły - 0.5 sztuk

ser pleśniowy typu blue, np. gorgonzola - 30 gramów

szczypior z dymki - 1 pęczek

pestki dyni - 2 łyżki

sok z cytryny - 3 łyżki

olej - 80 mililitrów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ocet balsamiczny - 3 łyżki

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Brokuły podziel na mniejsze różyczki i sparz krótko we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Wystudź. Pieczarki pokrój na

połówki, a czosnek - w cienkie płatki.

2. Na patelni rozgrzej olej i usmaż pieczarki na złoty kolor, pod koniec smażenia dodaj czosnek oraz przyprawy. Wlej ocet i

wymieszaj. Pieczarki wystudź.

3. Przygotuj sos – zawartość opakowania Knorr połącz z sokiem z cytryny oraz olejem i wymieszaj. Pestki dyni upraż na

suchej rozgrzanej patelni, szczypior pokrój grubo.

4. Na półmisku rozłóż brokuły i pieczarki, polej przygotowanym sosem. Wierzch posyp pokruszonym serem, uprażonymi

pestkami dyni oraz szczypiorem. Sałatkę 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/salatka-z-grillowanymi-pieczarkami-i-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka piknikowa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kukurydza z puszki - 400 gramów

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 1 opakowanie

pomidorki koktajlowe - 10 sztuk

cebula czerwona - 1 sztuka

kozi ser - 50 gramów

bazylia świeża - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

sok z cytryny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. 1. Pomidorki pokrój na połówki, cebulę w półplastry a ser pokrusz.

2. W misce połącz odsączoną kukurydzę, pomidorki, cebulę oraz liście bazylii.

3. W miseczce wymieszaj sok z cytryny, oliwę oraz zawartość opakowania Knorr.

4. Przygotowany sos wlej do miski z warzywami i wymieszaj. Sałatkę przełóż do salaterki i podawaj, najlepiej schłodzoną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-piknikowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

