
 

SAŁATKA Z BURAKAMI
NA 7 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Sałatka z buraków z orzechami włoskimi
przepisy.pl

95 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mieszanka sałat - 500 gramów

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

średnie buraki - 3 sztuki

miękki kozi ser - 100 gramów

orzechy włoskie - 100 gramów

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 220°C. Piecz buraki owinięte w folię aluminiową przez 1,5 godz. Obierz ze skóry i pokrój na plasterki.

2. Upraż orzechy na suchej patelni. Przygotuj sos sałatkowy łącząc Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr z oliwą.

3. Ułóż liście sałaty na talerzu, połóż na nich orzechy i plastry buraka. Polej sosem i posyp całość kozim 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-burakow-z-orzechami-wloskimi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczonych buraków
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

małe buraki - 5 sztuk

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Koperkowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

garść rukoli - 3 sztuki

jogurt naturalny - 4 łyżki

sok z limonki - 2 łyżki

musztarda francuska - 3 łyżeczki

orzeszki piniowe - 2 łyżki

listki świeżej mięty - 10 sztuk

sok z cytryny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki zawiń w folię aluminiową i upiecz w nagrzanym do 180 °C piekarniku (czas zależy od wielkości buraków, będzie to

ok. 20-30 minut). Po upieczeniu warzywa wystudź.

2. Orzeszki upraż na suchej rozgrzanej patelni. Rukolę umyj i osusz.

3. Przygotuj sos – w miseczce połącz jogurt, pokrojoną drobno miętę oraz sok z limonki. Dodaj zawartość opakowania Knorr i

wymieszaj.

4. Na półmisku rozłóż rukolę. Buraki pokrój w cienkie plastry i rozłóż na rukoli. Sałatkę polej przygotowanym sosem, nałóż na

wierzch francuską musztardę i posyp uprażonymi orzeszkami. Sałatkę podawaj schłodzoną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-pieczonych-burakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z łososiem i pieczonym burakiem
przepisy.pl

65 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Koperkowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

cytryna - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

filet z łososia wędzonego na zimno - 200 gramów

bulwa kopru włoskiego (fenkuł) - 1 sztuka

buraki - 1 sztuka

pomarańcze - 2 sztuki

orzechy laskowe - 50 gramów

ser z niebieską pleśnią - 100 gramów

młode liście szpinaku - 300 gramów

Sposób przygotowania:

1. Buraka zawiń folię aluminiową i piecz w temperaturze 200 °C przez 45 minut (do miękkości). Po tym czasie wystudź,

obierz i pokrój w cząstki.

2. Koper włoski pokrój w cienkie półplastry, pomarańcze obierz i wykrój z nich segmenty, a łososia pokrój w cienkie paseczki.

Orzechy laskowe upraż na patelni, następnie pokrusz na mniejsze kawałki. Ser pleśniowy porwij na mniejsze części.

3. W dużej misce wymieszaj sos sałatkowy Knorr z trzema łyżkami oliwy i trzema łyżkami soku wyciśniętego z cytryny.

4. Do sosu dodaj buraki, łososia, koper i pomarańcze i wszystko dokładnie wymieszaj. Liście szpinaku ułóż na dużym

płaskim talerzu, na szpinaku umieść sałatkę, całość udekoruj orzechami i kawałkami sera pleśniowego.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-lososiem-i-pieczonym-burakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka jajeczna z burakami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 8 sztuk

buraki - 3 sztuki

cebula biała - 1 sztuka

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 2 opakowania

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

szczypiorek - 1 pęczek

pieprz czarny - 1 szczypta

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki obierz, przekrój na połówki, następnie każdą osobno zawiń w folię aluminiową i upiecz w piekarniku w

temperaturze 160 stopni przez 45 minut. Po wystudzeniu pokrój w kostkę 1x1 centymetr.

2. Jaja ugotuj na twardo, wystudź, obierz i pokrój w dużą kostkę. Cebulę pokrój w piórka. Szczypior również pokrój.

3. Sos Knorr wymieszaj z 3 łyżkami wody, majonezem oraz pieprzem.

4. Pokrojone jajka, buraki i cebulę połącz razem i wymieszaj z sosem. Następnie gotową sałatkę przełóż do salaterki i

dekoracyjnie posyp pokrojonym szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-jajeczna-z-burakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spirale z buraków z pomarańczami i miętą
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

buraki świeże - 2 sztuki

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 sztuka

ser kozi - 50 gramów

pomarańcza - 1 sztuka

świeża mięta - 0.5 pęczków

oliwa z oliwek - 3 łyżki

sok z pomarańczy - 3 łyżki

orzechy włoskie - 3 łyżki

rukola - 2 garść

Sposób przygotowania:

1. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą i sokiem z pomarańczy. Orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni. Schłodzony

ser pokrój w talarki.

2. Buraki obierz ze skóry a następnie używając specjalnej obieraczki pokrój je w spiralki. Następnie sparz je krótko we

wrzącej wodzie i wystudź. Pomarańczę obierz i wykrój z niej tzw. segmenty.

3. Buraczane spiralki ułóż dekoracyjnie na półmisku wyłożonej rukolą i polej przygotowanym sosem.

4. Na buraczkach ułóż segmenty cytrusa, kawałki sera oraz listki mięty. Całość posyp prażonymi orzechami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spirale-z-burakow-z-pomaranczami-i-mieta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczonych buraków i sera blue - VIDEO
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

buraki - 4 sztuki

zielona sałata - 200 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

cykoria - kilka listków

ser typu blue - 150 gramów

orzechy włoskie - 100 gramów

miód - 1 łyżka

ocet balsamiczny lub z czerwonego wina

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki dokładnie umyj. Skrop odrobiną oliwy i posyp solą morską. Następnie zawiń w folię aluminiową, piecz w piekarniku

rozgrzanym do 170 stopni przez godzinę. Odstaw do ostygnięcia.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą i odrobiną wody. Dopraw octem i miodem.

3. Wystudzone buraki obierz ze skórki, pokrój w paski i połącz z orzechami. Na talerzu ułóż liście cykorii, następnie połóż

buraki z orzechami oraz liście zielonej sałaty.

4. Pokrusz ser i posyp nim wierzch sałatki. Całość polej przygotowanym wcześniej sosem sałatkowym Knorr.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-pieczonych-burakow-i-sera-blue
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczonym burakiem i serem feta
przepisy.pl

60 minut 5 osób Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

jogurt naturalny gęsty - 70 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 70 gramów

mieszanka kruchych sałat - 1 opakowanie

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr - 1 sztuka

ser feta light - 1 opakowanie

burak - 1 sztuka

gruszki - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

cytryna - 0.5 sztuk

bułka bagietka

Sposób przygotowania:

1. Buraka zawiń w folię aluminiową i upiecz do miękkości. Ostudź, obierz i pokrój w cienkie paski.

2. Bagietkę pokrój w cienkie kromki.

3. W miseczce rozmieszaj kostkę rosołową z oliwą z oliwek i dodaj sok z połówki cytryny.

4. Kromki bagietki delikatnie pokrop przygotowaną marynatą i upiecz w piekarniku na złoty kolor.

5. W pozostałej marynacie zanurz pokrojone w paseczki piersi z kurczaka. Mięso pozostaw w niej na około 15 minut. Po tym

czasie usmaż je na złoty kolor.

6. Jogurt połącz z Majonezem Babuni Hellmann's, dodaj dressing czosnkowy, całość dokładnie wymieszaj i odstaw.

7. Na dnie szklanej miski lub głębokiego talerza umieść liście sałaty, obłóż je plastrami buraków i gruszki oraz kurczakiem,

posyp rozkruszoną fetą i polej dressingiem. Sałatę podawaj z grzankami z bagietki. W tym przepisie z powodzeniem ser feta

możesz zastąpić dowolnym serem kozim – idealnie komponuje się on ze smakiem pieczonego buraka.

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-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

