
 

8 INSPIRACJI 
NA DANIA Z KURKAMI 

przepisy.pl



Jajecznica z kurkami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo bezglutenowe, kromki - 4 sztuki

Rama 100% Roślinna - 40 gramów

jajka - 4 sztuki

kurki - 50 gramów

mała cebula - 1 sztuka

mała gałązka świeżego rozmarynu - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

szczypior - 0.5 pęczków

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Część margaryny wymieszaj z posiekanym igłami rozmarynu oraz czosnkiem. Dopraw solą, pieprzem i posmaruj

pieczywo. Wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika i zapiekaj 3-4 minuty.

2. Pozostałą margarynę rozgrzej na patelni, zeszklij cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Dodaj kurki i podsmażaj razem przez

chwilę.

3. Jajka wbij do miseczki i roztrzep, następnie wlej na patelnię z kurkami i usmaż tradycyjną jajecznicę. Dopraw do smaku.

4. Grzanki wyjmij z piekarnika, na każdą z nich nałóż porcję jajecznicy, posyp grubo pokrojonym szczypiorem i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jajecznica-z-kurkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z grillowanych ziemniaków z kurkami i wędzonym
boczkiem

przepisy.pl

55 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki średniej wielkości - 300 gramów

Przyprawa do pikantnego grilla Knorr - 1 opakowanie

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

kurki świeże - 100 gramów

boczek wędzony w plastrach - 12 sztuk

cebula biała - 2 sztuki

garść rukoli - 2 sztuki

rozmaryn świeży gałązka - 1 sztuka

masło - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki wyszoruj szczoteczką i osusz papierowym ręcznikiem i wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika – piecz do

miękkości, następnie wystudź.

2. Plastry boczku umieść między dwoma arkuszami pergaminu, połóż na blasze do pieczenia i przyciśnij drugą blachą.

Wstaw do piekarnika razem z ziemniakami i piecz 20 minut.

3. Masło rozgrzej na patelni, przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę (1 szt.), po chwili dodaj kurki, dodaj posiekany rozmaryn i

smaż chwilę razem. Dopraw do smaku.

4. Wystudzone ziemniaki pokrój w centymetrowej grubości plastry. Oliwę wymieszaj z przyprawą do grilla Knorr i polej

ziemniaki – ułóż na rozgrzanym grillu i smaż po 3-4 minuty z obu stron.

5. W salaterce wymieszaj grillowane ziemniaki, rukolę, pokrojoną w piórka cebulę oraz kurki. W miseczce wymieszaj 3 łyżki

oliwy z 3 łyżkami wody i wymieszaj – powstałym sosem polej sałatkę. Upieczony boczek połam na mniejsze kawałki i posyp

sałatkę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-grillowanych-ziemniakow-z-kurkami-i-wedzonym-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlet schabowy faszerowany kurkami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kotlety schabowe - 4 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Sos do pieczeni jasny Knorr - 1 opakowanie

kurki - 200 gramów

suszona żurawina - 50 gramów

szalotki - 2 sztuki

gałązka tymianku - 1 sztuka

oscypek - 100 gramów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

mąka pszenna - 50 gramów

tłuszcz - 100 gramów

woda - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Umyj grzyby, oczyść z wszelkich zabrudzeń, przekrój na pół. Szalotki i czosnek drobno posiekaj.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż szalotki i czosnek, a następnie dodaj grzyby. Wszystko razem smaż około 10 minut,

dopraw do smaku posiekanym tymiankiem. Grzyby odstaw na bok, aby ostygły. Do zimnych grzybów dodaj startego oscypka i

żurawinę.

3. Kotlety umyj i osusz, w mięsie, ostrym nożem zrób wąskie nacięcie – utwórz kieszeń.

4. Mięso napełnij farszem. Kotlety oprósz Przyprawą do mięsa Knorr, obtocz w mące i obsmaż na patelni z obu stron.

5. Pod koniec smażenia dodaj rozmieszany w 200 mililitrach wody sos Knorr.

6. Wszystko razem duś pod przykryciem około 10 minut tak, aby kotlety nie były surowe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlet-schabowy-faszerowany-kurkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pizza di fungi
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

starty parmezan - 200 gramów

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek Knorr - 3 sztuki

Przyprawa w Mini kostkach Smażona cebula Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 3 sztuki

pieczarki - 90 gramów

prawdziwki - 90 gramów

kurki - 90 gramów

mąka do podsypania ciasta - 50 gramów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

koncentrat pomidorowy - 100 gramów

cukier - 1 łyżeczka

sól - 1 łyżeczka

oregano - 2 łyżeczki

woda - 30 mililitrów

mąka - 1 kilogram

woda - 500 mililitrów

cukier - 25 gramów

sól - 20 gramów

olej - 50 mililitrów

drożdże - 8 gramów

Sposób przygotowania:

1. Grzyby pokrój w plastry. Cebulę i czosnek posiekaj.

2. Składniki na ciasto do pizzy połącz ze sobą dobrze wyrabiając na stolnicy, odstaw na 10 minut do lodówki skropione

wodą, po 10 minutach wyjmij do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 20 minut.

3. Składniki na sos do pizzy połącz ze sobą tak, by nie było grudek, dodaj mini kostki Knorr i dopraw pieprzem do smaku.

4. Stolnicę lub blat stołu podsyp mąką, połóż ciasto i rozwałkuj lub uformuj placek ręcznie. Placek powinien mieć około 28

centymetrów średnicy i 1 centymetr grubości.

5. Placki umieść na blasze i posmaruj z wierzchu wcześniej przygotowanym sosem starając się zachować centymetr odstępu

od rantu placka.

6. Wierzch pizzy posyp tartym serem, ułóż na nim cebulę, czosnek i plastry pomieszanych z grzybów. Piecz w nagrzanym do

200 stopni piekarniku około 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pizza-di-fungi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem z kurek a la gulaszowa
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowe - 400 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

Kremowa zupa z kurek ze szczypiorkiem Knorr - 1 opakowanie

marchewka - 1 sztuka

seler - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

gałązka rumianku - 1 sztuka

majeranek - 1 szczypta

liść laurowy - 2 sztuki

gęsta śmietana - 100 mililitrów

brandy - 2 łyżki

ziele angielskie - 2 sztuki

ocet balsamiczny - 1 łyżka

czarny pieprz - 4 sztuki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso i warzywa w kostkę, następnie podsmaż w garnku na odrobinie oliwy.

2. Zalej całość około litrem zimnej wody i doprowadź do wrzenia. Zbierz powstałą pianę i dodaj przyprawy. Gotuj mięso do

momentu, kiedy będzie zupełnie miękkie.

3. Dopraw zupę odrobiną brandy lub koniaku i jeszcze chwilę gotuj – do momentu, gdy alkohol wyparuje. Nalej zupę do

talerza i udekoruj paroma kreskami gęstego octu balsamicznego. Podawaj z chlebem.

4. Dodaj do powstałego wywaru jedną lub dwie Kremowe zupy z kurek Knorr (w zależności od ilości bulionu).

5. Całość zapraw śmietaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-z-kurek-a-la-gulaszowa-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kurkami z grillowanym oscypkiem i żurawiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata rzymska - 0.5 sztuk

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

kurki - 100 gramów

cebula - 0.5 sztuk

oscypek - 100 gramów

żurawina ze słoiczka - 1 łyżka

margaryna - 1 łyżka

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Liście sałaty porozdzielaj i pokrój na mniejsze kawałki. Ser pokrój w plastry i usmaż na grillowej patelni z obu stron.

2. Przygotuj aromatyczny sos mieszając zawartość opakowania Knorr z 3 łyżkami wody, oliwą oraz żurawiną.

3. Cebulę pokrój w drobną kostkę, zeszklij na rozgrzanym tłuszczu a następnie dodaj kurki i smaż chwilę razem.

4. Sałatę rozłóż na półmisku, wyłóż grillowany ser i polej przygotowanym sosem. Wierzch sałatki posyp kurkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kurkami-z-grillowanym-oscypkiem-i-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Podhalańskie udka z kurczaka z leśnymi grzybami
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka - 6 sztuk

leśne grzyby (najlepiej rydze albo kurki) - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

cebula - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

śmietana - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Umytego i osuszonego kurczaka oprósz przyprawą, obsmaż w garnku na złoty kolor. Udka odłóż na chwilę na bok.

2. W tym samym garnku podsmaż pokrojone w plastry grzyby i cebulę.

3. Do garnka dodaj kurczaka, a całość zalej 200 ml zimnej wody. Aby danie nabrało pełnego smaku dodaj kostkę Rosół z

kury Knorr i posiekany czosnek. Wszystko razem duś pod przykryciem około 20 minut.

4. Powstały sos zapraw śmietaną i gotuj jeszcze kolejne 5 minut, na koniec dodaj posiekana natkę pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/podhalanskie-udka-z-kurczaka-z-lesnymi-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczone udka z kurczaka z sosem kurkowym
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 4 łyżki

kurki świeże lub mrożone - 100 gramów

szalotka - 1 sztuka

masło - 1 łyżka

śmietana 12% - 100 mililitrów

bulion drobiowy lub warzywny z kostki Knorr - 100 mililitrów

szczypior - 1 pęczek

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Udka z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Skórę wokół kostki natnij dookoła, co sprawi że po upieczeniu

mięso oddzieli się w tym miejscu od kości.

2. Kawałki mięsa oprósz przyprawą Knorr a następnie włóż do foliowego rękawa do pieczenia i zepnij oba końce spinkami.

Tak przygotowane mięso wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piecz przez 50 minut.

3. W tym czasie kurki oczyść i sparz krótko we wrzącej wodzie, odcedź. Szalotkę pokrój w drobną kostkę i zeszklij w rondelku

na rozgrzanym maśle. Dodaj kurki i duś chwilę razem.

4. Następnie wlej przygotowany bulion oraz śmietanę, zmniejsz ogień i gotuj kilka minut, do momentu, gdy sos zgęstnieje.

Dopraw do smaku pieprzem.

5. Upieczone udka wyjmij z woreczka, wyłóż na półmisek i polej kurkowym sosem. Całość posyp grubo pokrojonym

szczypiorem i natychmiast podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczone-udka-z-kurczaka-z-sosem-kurkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

