
 

GROSZEK W 7 ODSŁONACH

przepisy.pl



Łosoś saute z musem warzywnym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

płat łososia - 400 gramów

zielony groszek (świeży lub mrożony) - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

cebula - 1 sztuka

śmietana - 100 mililitrów

sól i pieprz do smaku

cytryna - 1 sztuka

kilka gałązek świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

1. Łososia pokrój na mniejsze porcje, oprósz go solą, pieprzem i otartą skórką z cytryny. Odstaw na chwilę na bok.

2. W tym czasie w garnku rozgrzej Ramę, podsmaż na niej cebulę. Gdy się zeszkli, wrzuć ugotowany zielony groszek, podlej

go 100 ml wody. Gotuj aż woda prawie zupełnie odparuje, następnie dodaj śmietanę.

3. Wszystko razem gotuj jeszcze 2-3 minuty, po czym groszek razem z sosem przełóż do kielicha miksera. Rozdrobnij

dokładnie, a następnie przetrzyj przez drobne sito. Powstały w ten sposób mus dopraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z

cytryny.

4. Zamarynowanego łososia usmaż na rozgrzanej Ramie, aby ryba nie została pozbawiona naturalnego smaku i aromatu.

Smaż go po 4 minuty z każdej strony, aż dojdzie w środku. Na koniec smażenia skrop rybę nieco sokiem z cytryny i dodaj

posiekaną bazylię. Podawaj z musem z groszku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-saute-z-musem-warzywnym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasta z groszku
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mrożony zielony groszek - 500 gramów

cebula średniej wielkości - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

chudy biały ser - 200 gramów

mięta - 1 pęczek

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

pieprz - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

sok z połówki cytryny

czarnuszka - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Oba składniki podsmaż w garnku na rozgrzanej oliwie.

2. Dodaj mrożony groszek i liście mięty. Całość zalej niepełną szklanką wody i gotuj pod przykryciem przez około 5 minut.

3. Groszek przełóż razem z płynem do kielicha miksera i dodaj biały ser.

4. Całość zmiksuj na gładką pastę - wszystko dodatkowo przetrzyj przez drobne sito.

5. Powstałą masę dopraw do smaku pieprzem i solą, sokiem z cytryny oraz majonezem. Majonez sprawi, że pasta nabierze

odpowiedniej konsystencji, jednocześnie smakowo połączy wszystkie składniki ze sobą. Pastę nakładaj na chleb i oprósz

wierzch czarnuszką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-z-groszku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki z pesto z groszku
przepisy.pl

35 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

mleko 0,5% tłuszczu - 510 mililitrów

mąka pszenna pełnoziarnista - 100 gramów

jajka - 3 sztuki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

olej rzepakowy do smażenia - 3 łyżki

groszek mrożony - 450 gramów

doniczka bazylii - 1 sztuka

ząbek czosnku - 3 sztuki

pieprz - 1 szczypta

sok z cytryny - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Do miski wlej mleko, dodaj mąkę, saszetkę Naturalnie Smaczne! Spaghetti Bolognese, olej oraz jajka. Całość dokładnie

wymieszaj, trzepaczką lub mikserem, na jednolitą masę.

2. Naleśniki z masy usmaż na patelni teflonowej.

3. Do garnka wlej wodę, zagotuj i wsyp zielony groszek. Gotuj do miękkości.

4. Groszek zblenduj na jednolitą masę z bazylią, czosnkiem i sokiem z cytryny.

5. Napełnij naleśniki farszem i zwiń je w rulonik lub złóż w trójkącik (na jedną porcję przypadają dwa naleśniki).

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-z-pesto-z-groszku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto z kurczakiem i groszkiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 2 szklanki

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

woda - 1 litr

kieliszek białego wina

cebula szalotka - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

kilka gałązek świeżego tymianku

masło lub margaryna - 2 łyżki

śmietana - 0.5 szklanek

zielony groszek - 1 szklanka

parmezan - 80 gramów

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:

1. Kostkę Rosołu z kury Knorr zagotuj z 1 l wody, aby powstał bulion. Na patelni rozgrzej połowę oliwy. Podsmaż mięso

pokrojone w paski i doprawione świeżym pieprzem.

2. Wyjmij mięso z patelni i wlej na nią pozostałą oliwę. Podsmaż pokrojone w kostkę szalotkę oraz czosnek.

3. Dodaj ryż i całość smaż przez kilka minut. Następnie wlej wino.

4. Gdy alkohol odparuje, wlej tyle bulionu, aby zakrył ryż. Gotuj powoli, aż ziarna wchłoną płyn. Następnie dolej kolejną

porcję bulionu. Czynność powtarzaj, aż ryż zmięknie, a całość będzie półpłynna.

5. Na koniec dodaj do ryżu usmażonego kurczaka, listki tymianku, masło, śmietankę, starty ser i zielony groszek. Całość gotuj

jeszcze 2-3 minuty. Risotto podawaj natychmiast po przygotowaniu w głębokim talerzu. Powinno być płynne. Na końcu

dopraw świeżo mielonym czarnym pieprzem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-z-kurczakiem-i-groszkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placek z warzywami
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

gotowe ciasto francuskie - 350 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

kalafior - 1 sztuka

pory - 2 sztuki

groszek cukrowy - 150 gramów

ser ricotta - 150 gramów

starty parmezan (lub inny ostry ser) - 60 gramów

jajka - 2 sztuki

natka pietruszki (posiekana) - 1 łyżka

świeży tymianek - 0.5 łyżek

oliwa z oliwek - 2 łyżki

oliwa z oliwek do wysmarowania formy

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Kalafior podziel na różyczki. Obgotuj 5 minut w osolonej wodzie, wystudź w zimnej wodzie. Pokrój groszek cukrowy, pory

pokrój w plastry, cukinię w słupki, paprykę w paski. Następnie smaż pory, cukinię i paprykę około 5 minut, pod koniec

smażenia dodaj kalafior i groszek cukrowy.

2. Dodaj Esencję do duszonych warzyw Knorr, ewentualnie trochę wody i duś do miękkości.

3. Ubij ricottę z 1 jajkiem.

4. Dodaj parmezan, natkę, tymianek i wymieszaj. Do masy serowej dodaj podduszone warzywa, wymieszaj.

5. 2/3 ciasta wyłóż na formę jako spód (przed wyłożeniem nadzienia, spód ciasta powinien być podpieczony).

6. Przełóż nadzienie na spód ciasta, przykryj resztą ciasta, posmaruj rozbełtanym jajkiem, zrób nacięcia nożem, żeby para

mogła uchodzić.

7. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 35minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placek-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety z groszku
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki odmiany mączystej - 2 sztuki

komosa ryżowa biała - 1 szklanka

zielony groszek mrożony - 1 szklanka

natka kolendry - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

mielony kminek - 1 łyżeczka

papryka chilli - 1 łyżka

wędzona papryka - pół łyżeczki

olej z pestek dyni - 1 łyżka

tarta bułka lub bułka typu panko - 1 szklanka

oliwa - 4 łyżki

czosnek - 1 ząbek

mięta - 1 pęczek

cytryna - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

gęsty jogurt grecki - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki upiecz w mundurkach w nagrzanym do 180ºC piekarniku. Gdy ziemniaki zrobią się miękkie odstaw je do

ostygnięcia. Po tym czasie ziemniaki obierz i przeciśnij przez praskę do ziemniaków.

2. Szklankę komosy ugotuj według zaleceń producenta na miękko. Ugotowaną komosę dodaj do ziemniaków.

3. Mrożony zielony groszek przelej wrząca wodą. Groszek przełóż do kielicha blendera, dodaj do niego natkę kolendry, jajko i

czosnek. Wlej olej z pestek dyni i kilka łyżek wody. Całość dokładnie zmiksuj a następnie przetrzyj przez sito. Powstałą masę

połącz z ziemniakami i komosą.

4. Dodaj ostrą i wędzoną papryczkę oraz mielony kminek – masa powinna być dość zwarta. Całość, jeśli uznasz to za

konieczne, dopraw do smaku szczyptą soli. Uformuj z niej małe kulki. Kulki rozpłaszcz do grubości jednego centymetra i

obtocz je w bułce tartej lub ziarnach sezamu.

5. Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem i skrop delikatnie oliwą. Ułóż na niej kotleciki delikatnie skropione oliwą, również z

góry. Kotleciki wstaw do nagrzanego do 190ºC piekarnika na około 20 minut.

6. Miętę, jogurt i czosnek zmiksuj dokładnie w blenderze, połącz z majonezem, który nada smak i poprawi konsystencję sosu.

Całość dopraw jeszcze do smaku sokiem z wyciśniętej cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-z-groszku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zielona zupa minestrone z wędzoną cielęciną
przepisy.pl

60 minut 2 osoby Trudne

Składniki:

Polędwiczka cielęca - 1 sztuka

szpinak - 200 gramów

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

zielony groszek mrożony - 80 gramów

czarne oliwki - 50 gramów

kromki Pumpernikla - 2 sztuki

gałązka rozmarynu - 1 sztuka

gałązki tymianku - 2 sztuki

herbata - 2 sztuki

sól morska - 1 gram

oliwa - 80 mililitrów

woda - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczkę cielęcą oczyść z błon. Delikatnie posól i obsmaż ze wszystkich stron. Zielony groszek odstaw, aby nabrał

temperatury pokojowej.

2. Oliwki posiekaj, wstaw do piekarnika na 20 minut na 160 stopni, aby wyschły. Następnie przełóż je do miksera i zmiksuj

wraz z pokruszonym pumperniklem. Powinna powstać czarna kruszonka.

3. W rondlu umieść gałązki ziół oraz liście herbaty. Na ziołach połóż koszyczek do gotowania na parze. Umieść na nim

obsmażone mięso, przykryj i zacznij podgrzewać. Gdy zobaczysz pierwszy dym, zdejmij rondel z ognia i odstaw (w dalszym

ciągu zakryty) na 10 minut. Po tym czasie wyjmij mięso i obtocz w kruszonce.

4. Zagotuj 500 mililitrów wody z dodatkiem bulionetki Knorr. Gorący bulion zmiksuj z oczyszczonym szpinakiem tak, aby

zrobił się zielony. Przecedź przez sito, następnie ponownie zmiksuj, aby bulion był lekko spieniony.

5. Zielony groszek obierz z łupinek i delikatnie podgrzej na oliwie. Całość dopraw.

6. Na dnie głębokiego talerza połóż plastry mięsa, posyp ziarenkami zielonego groszku i wlej niewielką ilość zupy, zbierając

łyżką również powstałą podczas miksowania pianę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zielona-zupa-minestrone-z-wedzona-cielecina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

