
 

DANIA Z ŻURAWINĄ

przepisy.pl



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


Brukselka z żurawiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 2 opakowania

oliwa - 6 łyżek

suszona żurawina - 50 gramów

orzechy włoskie - 1 łyżka

cukier - 2 łyżki

ser pleśniowy typu blue - 50 gramów

raddichio - 0.5 sztuk

masło - 1 łyżka

woda - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Brukselkę oczyść z wierzchnich liści i sparz we wrzącej, osolonej wodzie 3 minuty. Przelej zimną wodą i przekrój na

połówki. Liście radicchio pooddzielaj i porwij na mniejsze kawałki.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z 6 łyżkami wody i oliwą. Orzechy upraż na rozgrzanej suchej patelni.

3. W rondelku skarmelizuj cukier, dodaj masło, orzechy i żurawinę. Podgrzewaj chwilę, następnie dodaj do przygotowanego

sosu Knorr i wymieszaj razem.

4. Brukselkę połącz z liśćmi radicchio i ułóż na półmisku. Całość polej przygotowanym sosem z żurawiną i posyp

pokruszonym serem pleśniowym. Podawaj na zimno z grissini lub grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/brukselka-z-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi z mięsem i żurawiną
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso wołowe - 400 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

żurawina suszona (namoczona w ciepłej wodzie) - 3 łyżki

cebula - 2 sztuki

marchew - 1 sztuka

ziele angielskie - 3 ziarna

liść laurowy - 2 sztuki

olej - 1 łyżka

mąka pszenna - 300 gramów

woda ciepła niepełna szklanka

masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przesiej mąkę na stolnicę i zrób na środku wgłębienie. Masło rozpuść w wodzie. Wodę wlewaj małymi porcjami do mąki i

wyrabiaj ciasto. Gotowe ciasto odłóż na pół godziny.

2. Mięso oraz warzywa pokrój w grubą kostkę i przesmaż na oleju w garnku. Dodaj listek laurowy oraz ziele i wlej wodę –

taką ilość, aby przykryła składniki.

3. Żeby farsz nabrał pełnego smaku do garnka dodaj Esencję do duszonych Knorr. Całość zagotuj a następnie zmniejsz

ogień. Gotuj do momentu, gdy mięso będzie miękkie.

4. Mięso wraz z warzywami wystudź, następnie odcedź i zmiel w maszynce. Do farszu dodaj odcedzoną żurawinę. Farsz

wymieszaj i dopraw do smaku.

5. Ciasto rozwałkuj cienko, wytnij kółka o średnicy ok. 10-12 cm. Na każdy krążek nałóż łyżkę farszu i zlep ciasto tworząc

pierogi. Gotowe pierogi wrzucaj do wrzącej, lekko osolonej wody i gotuj ok. 3 minut od momentu wypłynięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-z-miesem-i-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona szynka z sosem żurawinowym
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

szynka wieprzowa - 1.5 kilogramów

Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

żurawina ze słoika - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szynkę umyj, osusz a następnie oprósz Przyprawą do mięs. Obsmaż z każdej strony i ułóż w brytfance.

2. Wlej szklankę wody do brytfanki i wstaw do nagrzanego do 130°C piekarnika na 4 godziny.

3. Po tym czasie zlej do rondelka wytworzony sos, dodaj 100 ml wody oraz Esencję do sosu, dzięki której sos nabierze

pełnego smaku i będzie odpowiednio gęsty. Rozmieszaj ją i zagotuj sos. Dodaj żurawinę, zmniejsz ogień i gotuj sos 3

minuty.

4. Upieczoną szynkę pokrój w grube plastry i podawaj z przygotowanym sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-szynka-z-sosem-zurawinowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki z suszoną żurawiną i bananem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Do placków z jabłkami Knorr

suszona żurawina - 20 gramów

banan - 1 sztuka

mleko - 250 mililitrów

cukier puder do dekoracji

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj Fix Knorr według przepisu na opakowaniu, mieszając go z 250 mililitrami zimnego mleka.

2. Banana pokrój w pół plastry i wraz z suszoną żurawiną dodaj je do masy.

3. Ciasto nakładaj na rozgrzany tłuszcz, formując małe placki. Smaż je na złoty kolor z obu stron.

4. Usmażone placki układaj na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

5. Gotowe placki podawaj posypane cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-z-suszona-zurawina-i-bananem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z makreli z suszoną żurawiną
przepisy.pl

30 minut 2 osoby Średnie

Składniki:

wędzona makrela - 400 gramów

suszona żurawina - 20 gramów

Sos sałatkowy Sałatka Napoli 2w1 Knorr - 1 sztuka

ser mozarella - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

pomidory cherry - 10 sztuk

opakowanie mix sałat - 1 sztuka

bagietka - kromki - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Czerstwą bagietkę pokrój w cienkie plastry i ułóż je na dnie filiżanki. Wstaw do piekarnika na 10 minut i 160 stopni, aby

chleb się wysuszył i przyjął formę koszyczka.

2. Rybę oczyść ze skóry i ości, a następnie pokrój na małe kawałki.

3. Przygotuj dresing na bazie sosu sałatkowego Knorr.

4. Ser pokrój w kostkę, pomidorki przekrój na pół, dodaj suszoną żurawinę oraz mix sałat. Całość zalej przygotowanym

wcześniej dresingiem i delikatnie wymieszaj.

5. Kubeczki powstałe z upieczonej bagietki ułóż na talerzu i wypełnij je przygotowaną sałatką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-makreli-z-suszona-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Medaliony wieprzowe z oscypkiem i żurawiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 700 gramów

Fix Soczysty kurczak z patelni z papryką i rozmarynem Knorr - 1
opakowanie

oliwa z oliwek - 4 łyżki

oscypek - 2 sztuki

żurawina ze słoiczka - 50 gramów

bakłażan - 0.5 sztuk

cukinia - 0.5 sztuk

pomidor - 1 sztuka

gałązki bazylii - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa - 4 łyżki

ocet balsamiczny

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Zawartość Fixu Knorr wymieszaj z oliwą w proporcjach podanych na opakowaniu. Polędwiczki pokrój na plastry o grubości

3 cm, a następnie rozbij młotkiem na bardzo cienkie plastry.

2. Na każdą połówkę plastra połóż plaster oscypka i zwiń w kopertę (zawijając brzegi pod spód).

3. Mięso obtocz w przygotowanej marynacie.

4. Mięso po trzy, cztery medaliony umieść w torebce do smażenia dołączonej do opakowania Fix Knorr i smaż na średnio

rozgrzanej patelni przez około 3-4 minuty z każdej strony.

5. Warzywa pokrój w plastry, oprósz niewielką ilością soli, pieprzu i cukru oraz obtocz w pozostałej marynacie. Dodatkowo

skrop je oliwą i posyp drobno posiekanym czosnkiem.

6. Warzywa ułóż jedno na drugim, zaczynając od cukinii, a kończąc na bakłażanie. Między warzywami umieść listki bazylii.

7. Tak przygotowane warzywa umieść w piątej torebce do smażenia. Całość smaż 10 minut, co jakiś czas przewracając

torebkę.

8. Polędwiczki serwuj na ryżu z żurawiną i usmażonymi warzywami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/medaliony-z-poledwiczki-wieprzowej-z-serem-oscypek-i-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasztet z żurawiną i rozmarynem
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mięso wieprzowe (łopatka) - 400 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

podgardle wieprzowe - 250 gramów

wołowina - 400 gramów

wątróbka - 250 gramów

żurawina suszona (namoczona w ciepłej wodzie) - 6 łyżek

rozmaryn świeży (posiekany) - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

włoszczyzna (marchewka, kawałek selera, pietruszka) - 1 pęczek

kajzerka namoczona w wodzie - 2 sztuki

jajka - 5 sztuk

tłuszcz do smażenia

liść laurowy i ziele angielskie - 3 sztuki

bułka tarta - 2 łyżki

margaryna - 1 łyżka

pieprz czarny do smaku

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie mięsa oprócz wątróbki pokrój na mniejsze kawałki obsmaż na mocno rozgrzanym tłuszczu, przełóż do garnka i

zalej niewielką ilością wody – taką, aby przykryła mięso.

2. Do garnka dodaj obrane warzywa, liść oraz ziele. Całość zagotuj zbierz powstałe szumowiny i duś mięso do momentu, gdy

będzie bardzo miękkie. Na kilkanaście minut przed końcem duszenia włóż również wątróbkę.

3. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na tłuszczu, kajzerki odciśnij z wody.

4. Wszystkie mięsa, cebulę, warzywa i kajzerki przepuść przez maszynkę do mielenia. Żeby pasztet był pełen smaku, do

masy dodaj Esencję do duszonych mięs Knorr rozpuszczoną w gorącej wodzie lub pozostałym wywarze z gotowania mięsa,

żurawinę oraz jajka, dopraw pieprzem i wszystko razem wymieszaj.

5. Mięsną masę wyłóż do natłuszczonej margaryną i posypanej bułką tartą foremki, posyp obficie rozmarynem i wstaw do

nagrzanego do 160 st. C piekarnika. Pasztet piecz przez ok. 1,5 godziny. Następnie wystudź i pokrój w plastry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasztet-z-zurawina-i-rozmarynem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kurczakiem wędzonym
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak wędzony - 150 gramów

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Koperkowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

3 garstki rukoli

4 liście raddichio

żurawina suszona - 2 łyżki

orzechy włoskie - 1 łyżka

kromka pieczywa tostowego - 4 sztuki

sok z cytryny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 6 łyżek

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa okrój ze skóry, a następnie pokrój w kostkę 0,5x0,5 cm. Natkę posiekaj. Na patelni rozgrzej 3 łyżki oliwy,

dodaj pieczywo oraz posiekany czosnek. Grzanki opiekaj na patelni do momentu, gdy nabiorą złotego koloru. Dopraw do

smaku i dodaj natkę.

2. Raddicchio porwij na mniejsze kawałki. Orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni, a następnie pokrusz. Kurczaka porwij

na kawałki.

3. W salaterce wymieszaj sałaty, mięso z kurczaka, żurawinę oraz orzechy.

4. W miseczce połącz zawartość opakowania Knorr, sok z cytryny oraz oliwę. Dokładnie wymieszaj.

5. Gotowym sosem polej sałatkę, posyp po wierzchu chrupiącymi grzankami 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-kurczakiem-wedzonym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Góralskie naleśniki z oscypkiem i żurawiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mleko - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

mąka - 1.5 szklanek

woda mineralna gazowana - 0.2 szklanek

olej - 30 mililitrów

sól - 1 szczypta

tłuszcz do smażenia

wiśniówka - 50 mililitrów

rozmaryn

oscypek - 200 gramów

żurawina - 1 opakowanie

mąka - 3 łyżki

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 5 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto mieszając ze sobą: mleko, jajka, mąkę, wodę, olej oraz odrobinę soli. Miksuj wszystko razem do momentu

uzyskania ciasta o gładkiej, jednolitej konsystencji. Smaż naleśniki.

2. Oscypki pokrój w drobną kostkę i wymieszaj w miseczce z połową przewidzianej żurawiny – następnie posmaruj nią każdy

z naleśników i zwiń w kopertę.

3. Tak złożone naleśniki panieruj kolejno: w mące, roztrzepanym jajku i tartej bułce. Smaż na nieco głębszym, niż zwykle

oleju.

4. Do rondelka wlej wiśniówkę, dodaj pozostałą część żurawiny i zagotuj. Usmażone naleśniki podawaj na ciepło z

przygotowanym sosem. Udekoruj gałązką świeżego rozmarynu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/goralskie-nalesniki-z-oscypkiem-i-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

