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Rozbef z grilla z frytkami z batatów i dipem z habanero
przepisy.pl

140 minut 10 osób Trudne

Składniki:

rozbef w jednym kawałku z tłuszczem na wierzchu - 2 kilogramy

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 2 opakowania

musztarda Dijon - 1 łyżka

bataty (słodkie ziemniaki) - 4 sztuki

syrop klonowy - 50 mililitrów

gałązka rozmarynu - 3 sztuki

pieprz czarny cały - 3 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

pestki z dyni - 50 gramów

papryczki habanero wędzone z puszki - 2 sztuki

ciecierzyca z puszki - 100 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka kolendry - 1 pęczek

limonka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej grilla. Mięso osusz, oprósz dokładnie przyprawą Knorr i natrzyj musztardą. Ułóż bezpośrednio na ruszcie mocno

rozgrzanego grilla.

2. Mięso obsmaż ze wszystkich stron, a następnie ułóż na metalowej tacce z rantem tak aby wszystko, co wytopi się z mięsa,

zostało na tacce. Całość ustaw na grillu. Obok umieść pojemnik z namoczonymi wcześniej wiórami drewna. Grilluj pod

przykryciem przez około 2 godziny, przekręcając mięso co jakiś czas. Wióry powinny się tlić, delikatnie wędząc mięso.

Temperatura mięsa wewnątrz powinna wynosić 60 °C.

3. W międzyczasie przygotuj frytki z batatów. Pieprz rozkrusz w moździerzu, z grubsza posiekaj rozmaryn i oba składniki

wymieszaj ze sobą w dużej misce. Dodaj syropu klonowego.

4. Bataty obierz, pokrój w grube plastry i dodaj do marynaty.

5. Frytki grilluj razem z mięsem przez około 10-15 minut bezpośrednio na ruszcie, tak aby cukier z syropu skarmelizował się

na powierzchni. Bataty po upieczeniu powinny być miękkie.

6. Przygotuj dip. Pestki dyni upraż na suchej patelni, obierz czosnek, posiekaj kolendrę, wyciśnij sok z limonki i wypłucz pod

bieżącą wodą ciecierzycę z puszki.

7. W kielichu miksera połącz ciecierzycę, czosnek, pestki dyni, majonez i papryczki habanero razem z odrobiną sosu.

Wszystko razem dokładnie zmiksuj i dopraw do smaku sokiem z limonki oraz posiekaną kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rozbef-z-grilla-z-frytkami-z-batatow-i-dipem-z-habanero
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich ziemniaków
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

indyk w całości - 5 kilogramów

kefir lub jogurt - 1 litr

główka czosnku, wcześniej upieczona - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 2 sztuki

orzechy pekan - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

słodkie ziemniaki - 2 kilogramy

imbir świeży - 10 gramów

szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk

cynamon - 2 łyżki

syrop klonowy - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

rozmaryn, doniczka - 1 sztuka

sok i kości po upieczeniu indyka

Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 5 sztuk

kostka masła lub margaryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn, sokiem wyciśniętym z cytryn

oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do

zamarynowania na co najmniej 12 godzin. Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse

dobrze przejść aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.

2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z posiekanym rozmarynem, orzechami

pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem, przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy,

syropem klonowym i kostka masła.

3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i zwiąż nogi na krzyż.

4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając wytapiającym się tłuszczem.

5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na mniejsze kawałki i ułóż w

brytfance na wyjętym ze środka farszu.

6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut. Powstały wywar przecedź.

Powinno go być około 1 litra.

7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej niż 1 litr, zmniejsz ilość

esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-indyk-w-calosci-z-farszem-ze-slodkich-ziemniakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem selerowy
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

seler - 100 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

młoda bulwa selera - 4 sztuki

cukier - 1 łyżeczka

suszone chilli - 0.25 łyżeczek

śmietana 18% - 100 mililitrów

sok z cytryny - 1 łyżka

pieprz

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

masło - 2 łyżki

woda-wrzątek - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Obierz i pokrój selery w kostkę.

2. Rozgrzej w garnku masło i duś selery przez 5 minut, po czym dodaj cukier.

3. Rozpuść kostki Bulionu na włoszczyźnie Knorr w 1 litrze wrzątku i wlej do selerów. Dodaj chilli i gotuj przez 15 minut.

4. Zmiksuj zupę blenderem lub przetrzyj ją przez sito.

5. Następnie dodaj śmietanę i dopraw całość sokiem z cytryny oraz pieprzem. Podawaj gotowy krem posypany natką

pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krem-selerowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z selera i buraczków z jabłkiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

młode selery - 3 sztuki

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

buraki - 2 sztuki

jabłko - 1 sztuka

listek sałaty - 3 sztuki

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

posiekane orzechy włoskie - 1 łyżka

woda - 3 łyżki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przetrzyj jedno jajko przez sitko. Połącz je z 3 łyżkami oliwy, 3 łyżkami wody i sosem sałatkowym Knorr. 

2. Obierz seler i zetrzyj na tarce. Obgotuj przez około 30 sekund w osolonym wrzątku. 

3. Ugotuj buraczki w łupinach, obierz i pokrój je w plastry.

4. Obierz jabłko ze skórki, pokrój w paski i skrop sokiem z cytryny.

5. Wymieszaj przygotowane składniki z sosem sałatkowym, orzechami oraz natką.

6. Przełóż do salaterki i udekoruj cząstkami jajka oraz sałatą. 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-selera-i-buraczkow-z-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tatar z selera z marynowaną kaczką
przepisy.pl

90 minut 2 osoby Trudne

Składniki:

pierś z kaczki - 1 sztuka

boczek wędzony - 1 plaster

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka

seler biały - 1 sztuka

sałata freeze - 4 gałązki

oliwa - 30 mililitrów

sos teriyaki - 60 mililitrów

czosnek - 1 ząbek

śmietana 36% UHT - 500 mililitrów

mleko - 500 mililitrów

brandy - 40 mililitrów

ziarna gorczycy - 8 ziaren

sos sojowy - 1 łyżka

jajko przepiórcze - 2 sztuki

cukier brązowy - 5 gramów

pieprz czarny - 4 ziarna

masło - 50 gramów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

ocet - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj mleko ze śmietaną, masłem, oliwą orzechową i plastrem boczku. Dopraw płyn odrobiną soli. Seler obierz, umyj,

pokrój w cienkie plastry i natychmiast wrzuć do gorącego płynu. Gotuj powoli przez około 40 minut. Po tym czasie wyjmij

plastry selera, powinny być miękkie. Jeszcze ciepłe, szczelnie zafoliuj i odstaw do lodówki na co najmniej 3 godziny.

2. Wystudzony seler bardzo drobno posiekaj.

3. Pierś z kaczki oczyść, delikatnie natnij skórkę, zamarynuj w cukrze, Przyprawie do kurczaka Knorr, zmiażdżonym czosnku i

pieprzu. Dodaj sos teriyaki. W takiej marynacie trzymaj przez 12 godzin. Następnie obsmaż z obu stron tak, aby skórka była

rumiana i piecz w piekarniku przez 10 minut w 160 stopniach. Wyjmij z pieca, odstaw na kolejne 10 minut, aby mięso

odpoczęło, zalej brandy i odstaw do ostygnięcia. Zimną pokrój w cienkie plasterki.

4. Przygotuj dressing. Ziarna gorczycy upraż na suchej patelni, a następnie przełóż do miski. Dodaj oliwę i sos sojowy.

Dokładnie wymieszaj.

5. Oddziel żółtka od białek. W rondlu zagotuj wodę z octem i odrobiną soli. Po zagotowaniu wody, odstaw garnek na bok i

delikatnie dodaj żółtka jaj. Trzymaj w wodzie przez 8 minut. Odcedź.

6. Na talerzu układaj plastry kaczki, nałóż tatar z selera, dodaj żółtko. Udekoruj listkami sałaty freeze i polej dressingiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tatar-z-selera-z-marynowana-kaczka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety z marchewki
przepisy.pl

30 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

marchew - 5 sztuk

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr

olej - 3 łyżki

mleko - 150 mililitrów

kasza manna - 3 łyżki

jajka - 1 sztuka

bułka tarta - 5 łyżek

śmietana - 4 łyżki

masło - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Zetrzyj marchew na grubej tarce. Gotuj w mleku z dodatkiem łyżki masła na półmiękko.

2. Wsyp kaszę mannę i dogotuj do miękkości.

3. Po wystudzeniu, do marchewki wbij jajko, dopraw przyprawą Knorr i wymieszaj.

4. Uformuj kotlety, obtocz w bułce tartej.

5. Usmaż kotlety na tłuszczu. Kotlety podawaj polane śmietaną.

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

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


Tortilla hiszpańska z ziemniakami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki, obrane i pokrojone w plastry - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 200 mililitrów

kiełbasa chorizo (pokrojona w plastry) - 100 gramów

cebula - 100 gramów

zielone oliwki bez pestek pokrojone w plasterki - 50 gramów

czarne oliwki bez pestek pokrojone w plasterki - 50 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

ostra papryka - 1 sztuka

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 1 łyżeczka

jajka - 3 sztuki

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki podsmaż porcjami w rozgrzanej Ramie. Na wpół ugotowane ziemianki przełóż na bok na papierowy ręcznik, aby

odsączyć nadmiar tłuszczu. Następnie ziemniaki umieść w misce. Smażąc ziemniaki na Ramie nadamy im delikatny smak

oliwy.

2. Na drugiej patelni podsmaż na Ramie kiełbasę i cebulę. Przełóż do miski z ziemniaki i dodaj pokrojone oliwki, natkę

pietruszki i łyżeczkę Delikatu Knorr.

3. Całość wymieszaj z rozkłóconymi jajkami i przełóż na patelnię. Wszystko razem umieść w nagrzanym do 180°C piekarniku

na 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tortilla-hiszpanska-z-ziemniakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ziemniaki w panierce curry
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 1 kilogram

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 1 łyżka

curry - 4 łyżki

kminek - 1 łyżeczka

kolendra

masło - 0.25 opakowań

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki dokładnie umyj i ugotuj na pół miękko.

2. Na patelni rozgrzej masło i wrzuć curry oraz przyprawę Knorr.

3. Dobrze wymieszaj, a następnie dodaj ziemniaki pokrojone w plasterki. Smaż, aż ziemniaki będą miękkie.

4. Na końcu posyp kminkiem i posiekaną kolendrą. Tak przygotowane ziemniaki pasują przede wszystkim do grillowanego

mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ziemniaki-w-panierce-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

