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Dorsz w porach
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z dorsza - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

por - 1 sztuka

sól i pieprz do smaku

cytryna - 2 sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

koperek - 1 pęczek

czosnek ząbek - 1 sztuka

mąka pszenna - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Filety z ryby umyj, usuń z nich ości i pokrój na mniejsze porcje. Każdy filet oprósz delikatnie solą i pieprzem, dopraw do

smaku posiekanym koperkiem i otartą skórką z cytryny.

2. Na patelni rozgrzej Ramę. Poczekaj, aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki – będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

3. Zamarynowaną rybę oprósz mąką i obsmaż. Gotowe filety przełóż na bok.

4. Pora (tylko białą część) podsmaż na śmietanie, dodaj pozostałą część mąki i smaż chwilę. Gdy por zacznie mięknąć,

podlej go sokiem wyciśniętym z cytryny i dodaj resztę śmietany. Całość gotuj, aż śmietana odparuje o połowę, a sos z porem

zrobi się gęsty. Dopraw go do smaku solą i pieprzem oraz posiekanym koperkiem. Filety podawaj na porowym sosie. Po

usmażeniu posyp parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-w-porach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Paszteciki z pieczarkami i serem pleśniowym
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

ciasto francuskie - 1 opakowanie

cebula biała - 2 sztuki

pieczarki - 1 kilogram

wino białe - 200 mililitrów

bułka tarta - 3 łyżki

ser brie - 200 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

oliwa - 80 mililitrów

Bulion grzybowy na borowikach leśnych Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Pieczarki i cebule pokrój w cząstki. Natkę posiekaj, a ser pokrój w drobną kostkę.

2. Pieczarki wraz z cebulą przesmaż na mocno rozgrzanej oliwie. Następnie wlej wino, zredukuj nieco jego objętość, dodaj

kostkę Knorr i wymieszaj. Całość wystudź i zmiel w maszynce. Dodaj tartą bułkę, posiekaną natkę oraz ser i wymieszaj.

3. Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 milimetrów. Wykrój trójkąty z dwoma znacznie dłuższymi bokami. Nakładaj na

środek każdego trójkąta po łyżce farszu i zwijaj rogaliki.

4. Na blasze wyłożonej pergaminem ułóż paszteciki w odległości 3-4 centymetrów od siebie i posmaruj roztrzepanym

jajkiem.

5. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piecz 10-12 minut. Podawaj ciepłe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paszteciki-z-pieczarkami-i-serem-plesniowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tort czekoladowy z kremem z białej czekolady
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 40 gramów

jajka (ogrzane przez 5 minut w ciepłej wodzie) - 6 sztuk

mąka tortowa - 160 gramów

drobny cukier lub cukier puder - 150 gramów

kakao - 10 łyżek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

aromat migdałowy - 1 łyżeczka

Kostka do pieczenia Kasia - 250 gramów

jajka - 2 sztuki

cukier puder - 2 łyżki

biała czekolada - 200 gramów

gorzka czekolada 60% - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

gorzka czekolada 60% - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto. Ubijaj jajka z cukrem przez 15 minut (powinny potroić swoją objętość). Przesiej suche składniki (mąkę,

proszek do pieczenia i kakao) przez sito do miski. Dodawaj suche składniki do masy jajecznej po jednej łyżce, cały czas

delikatnie ubijając.

2. Rozpuść Kasię, odstaw do ostygnięcia i dodaj do masy. Wymieszaj.

3. Wysmaruj formę o średnicy 22 cm Kasią i wyłóż ją papierem do pieczenia. Wlej masę do formy i wstaw do piekarnika.

Piecz przez ok. 45 minut w temperaturze 170-180°C.

4. Przygotuj krem. Rozpuść białą czekoladę w ciepłej kąpieli wodnej.

5. Zmiksuj Kasię z cukrem. Dodawaj po jednym jajku, a następnie wlej rozpuszczoną i ostudzoną czekoladę. Kiedy

upieczone ciasto biszkoptowe ostygnie, przekrój je na pół i przełóż przygotowanym wcześniej kremem. Wstaw do lodówki na

30 minut.

6. Przygotuj ganasz. Rozpuść czekoladę i margarynę w ciepłej kąpieli wodnej i pozostaw do ostygnięcia. Przy pomocy noża

lub łopatki rozprowadź polewę na torcie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-czekoladowy-z-kremem-z-bialej-czekolady
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makowiec japoński z jabłkami
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

Składniki:

mak mielony - 300 gramów

jajko - 6 sztuk

kasza manna - 6 łyżek

starte jabłko - 4 sztuki

Kostka do pieczenia Kasia - 0.5 sztuk

cukier puder - 200 gramów

cukier waniliowy - 1 opakowanie

bakalie - 1 opakowanie

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Mak sparzyć we wrzątku, odsączyć na sicie. Jabłka obrać ze skóry, zetrzeć na grubych

oczkach tarki, odcisnąć z soku.

2. Kasię utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, na puszystą masę dodając kolejno po 1 żółtku. Wymieszać.

3. Z białek ubić pianę. Do masy Kasiowej dodać sparzony we wrzątku i odsączony mak oraz kaszę mannę z proszkiem do

pieczenia, połączyć.

4. Dodać starte jabłka. Na końcu dodać ubitą pianę z białek i delikatnie wymieszać. Można dodać ulubione bakalie.

5. Wyłożyć na średnią blachę (25cm x 35cm). Piec około godziny. Polać czekoladą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makowiec-japonski-z-jablkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa grzybowa z łazankami
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Suszone grzyby prawdziwki - 100 gramów

Gotowy makaron – łazanki - 100 gramów

Bulion grzybowy na borowikach leśnych Knorr - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

marchewka - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

seler - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 4 sztuki

szczypiorek - 1 pęczek

ziarna czarnego pieprzu - 5 sztuk

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 4 sztuki

Liść laurowy z Turcji Knorr - 2 sztuki

gałązka tymianku - 2 sztuki

woda - 1.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. W osolonej wodzie ugotuj makaron łazanki.

2. W odpowiednim garnku umieść obrane, umyte i rozdrobnione warzywa, całość zalej 1,5 litrem zimnej wody, dodaj suszone

grzyby i doprowadź do wrzenia – zbierz powstałą pianę, dodaj przyprawy (ziele angielskie, pieprz, liść laurowy, kostkę

bulionu grzybowego).

3. Gotuj bardzo powoli przez około 50 minut, po tym czasie do zupy dodaj czosnek i tymianek. Wywar gotuj jeszcze około 10

minut.

4. Zupę przetrzyj i dopraw do smaku odrobiną soli, jeśli zachodzi taka potrzeba. Podawaj w płaskim talerzu z porcją łazanek,

posypując po wierzchu posiekanym szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-grzybowa-z-lazankami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śledzie z rodzynkami, orzechami i granatem
przepisy.pl

20 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

matjasy - 500 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

jogurt naturalny - 1 łyżka

musztarda francuska - 1 łyżeczka

rodzynki - 2 łyżki

orzechy włoskie - 2 łyżki

granat - 1 sztuka

szalotka - 1 sztuka

pęczek natki pietruszki - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Śledzie namocz w zimnej wodzie. Zmień wodę i wypłucz raz jeszcze. Rodzynki zalej wrzącą wodą i pozostaw na kilka

minut. Odsącz.

2. Wypłukane śledzie odsącz i pokrój w paski pod skosem. Szalotkę pokrój w cienkie paski, natkę posiekaj i obierz owoc

granatu. Orzechy upraż na suchej, rozgrzanej patelni.

3. Majonez Hellmann’s połącz z jogurtem, rodzynkami, musztardą, szalotką oraz pietruszką.

4. W misce wymieszaj pokrojone śledzie wraz z przygotowanym majonezem i wyłóż je na półmisek.

5. Całość posyp po wierzchu orzechami oraz owocami granatu. Śledzie udekoruj listkami pietruszki i podawaj, najlepiej

schłodzone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sledzie-z-rodzynkami-orzechami-i-granatem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa rybna wigilijna
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

karp, sum, szczupak lub karaś - 300 gramów

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr

włoszczyzna - 250 gramów

śmietana - 1 szklanka

mąka - 2 łyżki

żółtko - 1 sztuka

Gałka muszkatołowa z Indonezji Knorr - 1 szczypta

Liść laurowy z Turcji Knorr - 3 sztuki

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Rybę opłucz, oskrob z łusek, usuń oczy i skrzela, spraw, umyj i pokrój na kawałki, np. w kostkę.

2. Kawałki mięsa oraz umyte, obrane i rozdrobnione warzywa zalej wodą, dodaj Przyprawę Uniwersalną Delikat Knorr, liść

laurowy, ziele angielskie i gotuj przez około 40 minut.

3. Uzyskany wywar przecedź, dopraw mąką rozmieszaną w niewielkiej ilości ostudzonego wywaru, po czym zagotuj.

4. Zupę połącz z żółtkiem i śmietaną oraz przypraw do smaku (m.in. gałką muszkatołową).

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

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


Wigilijne pierogi w delikatnym cieście
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

mąka - 500 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

ciepła woda - 150 mililitrów

kiszona kapusta - 500 gramów

suszone grzyby - 20 gramów

cebula - 1 sztuka

Bulion grzybowy na borowikach leśnych Knorr - 1 sztuka

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 1 łyżka

Pieprz czarny z Wietnamu mielony Knorr - 1 szczypta

Liść laurowy z Turcji Knorr - 1 sztuka

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 3 ziarna

Sposób przygotowania:

1. W odpowiedniej misce połącz mąkę, wodę i majonez – wyrób ciasto. W razie potrzeby dodaj więcej mąki lub wody, tak aby

ciasto uzyskało odpowiednią konsystencję.

2. Wyrobione ciasto owiń w folię aluminiową i odstaw na bok na 20 minut w temperaturze pokojowej.

3. Grzyby zalej niewielka ilością gotującej się wody, odstaw na chwile aby zmiękły. Kapustę przepłucz zimną wodą.

4. W drugim garnku podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj kapustę oraz grzyby razem z wodą. Dodaj przyprawy: ziele

angielskie, liść laurowy, pieprz. Całość zalej około 600 ml zimnej wody.

5. Kapustę gotuj aż woda zupełnie odparuje. Dopraw do smaku kostką rosołową i majerankiem, odstaw aby farsz wystygł, a

następnie posiekaj go dokładnie.

6. Ciasto rozwałkuj na cienko na podsypanej mąką stolnicy. Z ciasta wytnij szklanką okrągłe kawałki, brzegi ciasta posmaruj

ciepłą wodą, nałóż farsz a brzegi ściśnij sklejając je ze sobą. Gotowe pierogi wrzuć do gotującej się, osolonej wody, gotuj

około 1-2 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wigilijne-pierogi-w-delikatnym-ciescie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Barszcz czerwony z grzybowym mieszkiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Barszcz czerwony z grzybami Knorr - 1 opakowanie

pietruszka - 1 sztuka

marchewka - 2 sztuki

średniej wielkości cebula - 2 sztuki

seler - 1/4 sztuki

sok z cytryny - 2 łyżki

ząbek czosnku - 2 sztuki

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 4 sztuki

Liść laurowy z Turcji Knorr - 1 sztuka

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 1 łyżka

pieprz - 1 szczypta

woda - 1 litr

jajko - 1 sztuka

mąka - 50 gramów

mleko - 250 mililitrów

suszone grzyby - 50 gramów

średniej wielkości cebula - 1 sztuka

pęczek szczypiorku - 1 sztuka

rozgnieciony ząbek czosnku - 1 sztuka

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 0.5 łyżek

olej słonecznikowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj barszcz czerwony: umyj i obierz warzywa i zalej je około 1 litrem zimnej wody. Dodaj ziele angielskie, liść

laurowy, następnie ugotuj na wolnym ogniu warzywny wywar.

2. Przecedź wywar przez sito, dodaj Barszcz czerwony z grzybami Knorr i dokładnie wymieszaj. Dopraw zupę czosnkiem,

majerankiem, sokiem z cytryny oraz pieprzem.

3. Przygotuj grzybowy mieszek: przesiej mąkę do miski, dodaj jajko i mleko, dokładnie zmiksuj, uzyskując w ten sposób

ciasto naleśnikowe.

4. Następnie usmaż naleśniki na oleju, na gorącej patelni o małej średnicy.

5. Podgotuj grzyby i posiekaj je na drobne kawałki, cebulę pokrój w drobną kostkę. Następnie podsmaż, rozgnieć czosnek i

dodaj wraz z majerankiem do przygotowywanego farszu. Potem włóż szczypiorek na kilka sekund do wrzątku, aby zmiękł.

6. Nałóż farsz grzybowy na środek naleśnika, całość zwiń w sakiewkę i obwiąż szczypiorkiem tak, by się nie rozwinęła.

Serwuj zupę w głębokim talerzu, umieszczając pośrodku grzybową sakiewkę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-czerwony-z-grzybowym-mieszkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


American cheesecake
przepisy.pl

60 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

80 minut kąpiel wodna °C

tortownica o średnicy 26 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

cukier - 100 gramów

posiekane migdały - 250 gramów

mąka - 0.5 szklanek

twaróg sernikowy - 1 kilogram

cukier puder - 1.5 szklanek

jajko - 6 sztuk

laska wanilii - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

śmietanka 30% - 0.5 szklanek

cytryna - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

sok z cytryny - 1 sztuka

biała czekolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść i przestudź. Migdały połącz z mąką, cukrem i roztopioną Kasią. Tortownicę posmaruj Kasią i wyłóż jej dno

papierem do pieczenia. Następnie zabezpiecz dno i boki folią aluminiową.

2. Przygotowaną masą wyłóż spód i boki tortownicy o średnicy 26 cm i włóż do lodówki.

3. Żółtka oddziel od białek i utrzyj z cukrem. Dodaj ser, śmietankę, otartą skórkę i sok z cytryny, i wybrane wnętrze z laski

wanilii. Białka ubij na sztywną pianę. Masę połącz z ubitą pianą z białek. Na koniec dodaj mąkę ziemniaczaną i delikatnie

wymieszaj.

4. Masę przełóż do tortownicy. Piecz w kąpieli wodnej, najpierw 40 minut w 180 st.C , a następnie 40 minut w 150 st.C.

Wystudź.

5. Przygotuj polewę. W rondelku podgrzej sok z cytryny, zdejmij z ognia, włóż białą czekoladę i mieszaj aż czekolada się

rozpuści. Dodaj cukier puder i śmietanę, wszystko wymieszaj.

6. Upieczony sernik wyjmij z piekarnika, polej polewą i odstaw do schłodzenia (najlepiej na całą noc do lodówki).

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

https://www.przepisy.pl/przepis/american-cheesecake-12013
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi z kaszą gryczaną
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka - 500 gramów

woda ciepła - 150 mililitrów

sól

kasza gryczana - 200 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

czosnek ząbek - 2 sztuki

Liść laurowy z Turcji Knorr - 2 sztuki

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 2 sztuki

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 1 łyżka

boczek wędzony - 100 gramów

olej roślinny - 50 mililitrów

suszone grzyby leśne - 50 gramów

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z solą i ciepłą wodą wyrabiając elastyczne ciasto. W razie potrzeby jeśli okaże się, że ciasto jest za

miękkie lub za twarde, dodaj dodatkowo trochę wody lub mąki.

2. W garnku podsmaż pokrojony w kostkę boczek. Gdy wytopi się o połowę dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany

czosnek. Wszystko razem smaż chwilę. Dodaj kaszę i pokruszone na małe kawałki grzyby.

3. Całość zalej 350 ml wody, zagotuj, dodaj liść laurowy, ziele angielskie i żeby danie było idealnie doprawione Esencję do

duszonych mięs Knorr. Wszystko razem dokładnie wymieszaj, przykryj garnek i wstaw go na około 20 minut do nagrzanego

do 180°C piekarnika.

4. Ostudzoną kaszę dopraw do smaku majerankiem i zmiel w maszynce.

5. Ciasto rozwałkuj na cienki placek i za pomocą szklanki powycinaj okrągłe placki, farsz nakładaj na krążki ciasta i zlepiając

ze sobą brzegi, formuj pierogi.

6. Pierogi ugotuj i podawaj z podsmażoną cebulką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-z-kasza-gryczana-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z paluszkami krabowymi
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta pekińska - 1 sztuka

paluszki krabowe - 250 gramów

Sos sałatkowy czosnkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

ogórek świeży - 2 sztuki

cebula czerwona - 1 sztuka

koperek świeży - 0.5 pęczków

cytryna - 1 sztuka

jogurt gęsty - 3 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

papryka ostra

Sposób przygotowania:

1. Kapustę pekińską poszatkuj. Paluszki krabowe pokrój pod kątem.

2. Ogórka przetnij wzdłuż na pół, następnie ponownie na pół. Wytnij pestki. Pozostałą część pokrój w cienkie paski.

3. Cebulę drobno posiekaj, a czosnek zetrzyj na tarce o drobnych oczkach.

4. Wymieszaj kapustę z paluszkami krabowymi, ogórkiem, cebulą i czosnkiem.

5. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z jogurtem, sokiem z cytryny i ostrą papryką.

6. Wlej sos do sałatki. Dodaj posiekany koperek i dokładnie wymieszaj. 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-paluszkami-krabowymi-i-kapusta-pekinska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

