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Zupa selerowa
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

woda - 1.5 litrów

Bulionetka drobiowa Knorr

seler - 50 dekagramów

ziemniaki - 40 dekagramów

cebula - 10 dekagramów

mąka pszenna - 1 łyżka

śmietana - 0.5 szklanek

ser twarogowy - 10 dekagramów

pieprz

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. Z wody i bulionetki Knorr przygotuj wywar.

2. Selery oczyść i opłucz, następnie zetrzyj na tarce o dużych oczkach i ugotuj w części wywaru.

3. Ziemniaki pokrój w kostkę i ugotuj w pozostałej części.

4. Cebulę posiekaj i usmaż, oprósz mąka i zasmaż.

5. Dodaj do selerów, ziemniaków razem ze śmietaną. Gotuj 10 minut.

6. Do zupy selerowej wsyp przetarty twarożek.

7. Dopraw pieprzem i gałka muszkatołową.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-selerowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiący kurczak z selerem i serem
pleśniowym

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka ze skórką i kostką - 4
sztuki

Fix Soczyste żeberka w coli Knorr - 1
opakowanie

musztarda Dijon - 4 łyżki

seler naciowy - 3 sztuki

cebula - 1 sztuka

ser pleśniowy blue - 50 gramów

orzechy włoskie - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

liść laurowy - 1 sztuka

ziele angielskie - 4 ziarna

wino białe - 200 mililitrów

bulion - 100 mililitrów

kromki pieczywa tostowego - 2 sztuki

margaryna - 1 łyżka

olej z pestek dyni - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piersi natnij wzdłuż w taki sposób, aby w każdej z nich powstała kieszeń.

2. Zawartość opakowania Knorr wymieszaj z musztardą, posiekanym czosnkiem oraz oliwą, a

następnie posmaruj osuszone piersi.

3. Tostowe pieczywo posiekaj drobno, a następnie wymieszaj z pokruszonymi serem i orzechami.

Dodaj margarynę i dokładnie wymieszaj.

4. Przygotowanym farszem napełnij piersi i zepnij wykałaczką. Nafaszerowane mięso włóż do

woreczka.

5. Obranego selera oraz cebulę pokrój w drobne kawałki i wsyp wraz z liściem oraz zielem do

woreczka z mięsem. Wlej wino.

6. Woreczek zepnij spinką i włóż do nagrzanego do 180 °C piekarnika na 25 minut. Po tym

czasie mięso wyjmij z torebki, a pozostałe warzywa oraz sos przetrzyj przez sito i dodaj bulion.

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiacy-kurczak-z-selerem-i-serem-plesniowym


Całość zagotuj i dopraw do smaku.

7. Kurczaki zapiecz jeszcze chwilę w piekarniku, aby skórka stała się chrupiąca. Podawaj je z

sosem oraz chrupiącą sałatą i pieczonymi ziemniakami.

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

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tatar-z-selera-z-marynowana-kaczka


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasztet z selera
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

seler - 1 kilogram

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

jajka - 4 sztuki

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 3 sztuki

kostka margaryny - 1 sztuka

bułka tarta - 1.5 szklanek

kasza manna - 0.5 szklanek

ostra papryka w proszku - 1 łyżka

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Selery zetrzyj na tarce o grubych oczkach, czosnek przepuść przez praskę, cebule bardzo

drobno posiekaj.

2. Do 1 szklanki zagotowanej wody włóż margarynę, Bulion na włoszczyźnie Knorr, selera,

czosnek oraz cebulę. Gotuj na wolnym ogniu około godzinę.

3. Do zimnych warzyw dodaj jajka, kaszę mannę i bułkę tartą. Dopraw ostrą mieloną papryką.

Wymieszaj.

4. Wlej do formy wyłożonej papierem do pieczenia, piecz około 80 minut w temperaturze 180

stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasztet-z-selera-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z selera i ananasa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

seler naciowy - 1 sztuka

rukola - 200 gramów

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1
opakowanie

pomidory cherry - 12 sztuk

ananas świeży (ewentualnie w puszce) - 1
sztuka

pomarańcza - 1 sztuka

orzeszki piniowe - 50 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

grzanki - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Selera oczyść, obierz wzdłuż, pozbywając się włókien. Sparz w osolonym wrzątku, przełóż do

miski z zimną wodą. Po chwili pokrój pod kątem w długie paski.

2. Rukolę umyj, wysusz i oczyść, dodaj do selera.

3. Orzechy upraż na patelni. Pomidorki pokrój na ćwiartki, a ananasa w kostkę.

4. Pomarańczę obierz, wytnij nad miską filety, zachowując sok, który będzie ściekał do miski.

5. Wymieszaj wszystkie warzywa i owoce. Dodaj rukolę oraz orzechy.

6. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj ze świeżym sokiem pomarańczowym i oliwą z oliwek, następnie

polej nim sałatkę. Sałatkę podawaj z grzankami.

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-ananasa
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


Puszysta surówka z selera
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

seler korzeniowy - 500 gramów

jabłka - 2 sztuki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

płatki migdałów - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Umyj selera, obierz i zetrzyj na drobnej tarce.

2. Wymieszaj go z oliwą z oliwek i suchym sosem sałatkowym Knorr.

3. Obierz jabłka, zetrzyj na grubej tarce i natychmiast wymieszaj z selerem.

4. Dodaj majonez i płatki migdałów. Podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/puszysta-surowka-z-selera
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka ziemniaczana z selerem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 400 gramów

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

łodygi selera naciowego - 3 sztuki

jajka - 2 sztuki

koperek - 0.5 pęczków

olej z pestek winogron - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki ugotuj w mundurkach w lekko osolonej wodzie, aż będą miękkie. Odstaw je do

ostygnięcia, następnie obierz i pokrój w kostkę.

2. Łodygi selera naciowego dokładnie umyj, obierz i pokrój w paski. Sparz je, gotując 2 minuty we

wrzątku. Następnie przełóż je do zimnej wody z lodem, aby nabrały ładnego koloru i zrobiły się

chrupkie.

3. Jajka ugotuj na twardo i pokrój w kostkę.

4. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą, następnie połącz go z pozostałymi składnikami i

posiekanym koperkiem. Sałatka doskonale smakuje z pieczoną lub smażoną rybą, np. pstrągiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ziemniaczana-z-selerem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem z selera
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

porcja rosołowa - 1 kilogram

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

duża marchewka - 1 sztuka

duża pietruszka - 1 sztuka

por - 1 sztuka

średni seler - 1 sztuka

duże ziemniaki - 2 sztuki

ziele angielskie

liść laurowy - 2 sztuki

biały pieprz - 4 ziarna

woda - 2 litry

śmietana

Sposób przygotowania:

1. Włóż do garnka wszystkie składniki, z wyjątkiem śmietany, i zalej około 2 litrami wody.

Następnie ugotuj na wolnym ogniu intensywny rosół.

2. Wyjmij marchew, mięso i przyprawy z garnka.

3. Rosół zmiksuj z pozostałymi w nim warzywami.

4. Dopraw zupę kostką Rosołu z kury Knorr, a następnie zapraw ją śmietaną. Podawaj.

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-selera
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

