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Pieczona karkówka z chrupiącą skórką
przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

karkówka - 600 gramów

mały chleb tostowy - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 100 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

musztarda francuska - 2 łyżki

olej roślinny do smażenia - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Karkówkę natrzyj przyprawą do mięs i odstaw na chwile w chłodne miejsce, tak aby przyprawa lepiej wniknęła w mięso.

2. Mięso obsmaż z obu stron, ułóż w żaroodpornym naczyniu.

3. Chleb tostowy pokrój w drobną kostkę, wymieszaj z majonezem, musztardą i posiekaną natką pietruszki.

4. Powstałą bułkę nałóż na wierzch mięsa. Całość piecz 1 godzinę w temperaturze około 180*C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-karkowka-z-chrupiaca-skorka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z orzeszkami piniowymi
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

główka brokuła - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

pancetta - 75 gramów

natka pietruszki - 1 łyżka

orzechy pini - 2 łyżki

płatki chili - 1 łyżeczka

papryka słodka - 1 łyżeczka

czerwony ocet winny - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Boczek przesmaż na rozgrzanej patelni, smaż 3-4 minuty do momentu, gdy zacznie się złocić. Dodaj pokrojoną w cienkie

plastry cebulę i smaż na wolnym ogniu ok. 4-6 minut, do momentu gdy cebula zacznie mięknąć. Wystudź.

2. W dużej misce połącz zblanszowane różyczki brokuła, pancettę z cebulą, pietruszką, orzeszki oraz chilli wszystko razem

wymieszaj.

3. W osobnej miseczce połącz majonez Hellmann's, paprykę oraz ocet i wymieszaj. Brokuły przełóż do salaterki, polej

przygotowanym sosem i 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-orzeszkami-piniowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony łosoś z majonezem i cytrynowym pieprzem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

medalion z łososia - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

pomidorki cherry - 10 łyżek

cytryna - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 1 sztuka

pieprz cytrynowy - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Majonez Babuni Hellmann's wymieszaj w miseczce z sokiem z cytryny oraz posiekanym czosnkiem.

2. Osuszone medaliony z łososia oraz pomidorki posmaruj przygotowanym majonezem.

3. Tak przygotowane kawałki ryby ułóż razem z pomidorkami w naczyniu żaroodpornym i wstaw do nagrzanego do 175 °C

piekarnika. Piecz przez 15 minut, a na koniec posyp pieprzem. Łososia podawaj z ryżem i sałatami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-losos-z-majonezem-i-cytrynowym-pieprzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwica wieprzowa w sosie serowym
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

suszone pomidory z olejem - 100 gramów

serek topiony - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 100 gramów

szpinak mrożony - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

orzeszki piniowe lub pestki słonecznika - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

starty żółty ser - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Pokrój w 3 cm grubości kawałki. Porcje mięsa oprósz przyprawą do mięs i

uformuj z nich steki.

2. Na patelni na kilku łyżkach oleju z suszonych pomidorów podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj orzeszki piniowe,

całość smaż chwilę. Następnie dodaj szpinak, pokrojone w kostkę pomidory i pokrojony serek topiony.

3. Farsz nałóż na mięso, przykryj łyżką majonezu. Wierzch posyp odrobiną żółtego tartego sera.

4. Polędwiczki piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C przez około 15 - 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwica-wieprzowa-w-sosie-serowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Peklowany schab w galarecie
przepisy.pl

90 minut 6 osób Trudne

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1.5 kilogramów

sól - 30 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 100 gramów

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 2 łyżki

Delikat przyprawa w  płynie Knorr - 2 łyżki

cukier - 3 łyżki

sól peklująca - 2 gramy

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 ziarna

pieprz - 5 ziaren

goździki - 3 sztuki

laska cynamonu - 1 sztuka

jałowiec - 4 ziarna

ziarna kolendry - 0.5 łyżeczek

ziarna gorczycy - 0.5 łyżeczek

główka czosnku - 1 sztuka

ogórek kiszony - 2 sztuki

jajka ugotowane na twardo - 5 sztuk

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

żelatyna - 10 gramów

Sposób przygotowania:

1. 1,5 litra wody połącz z wymienionymi przyprawami, całość zagotuj, a następnie wystudź.

2. W tak przygotowanym roztworze zapekluj schab przyciskając go talerzykiem z wierzchu aby cały był zanurzony. Mięso

marynuj przez 3 – 4 dni przekręcając je co jakiś czas.

3. Po tym czasie mięso zawiń dokładnie kilka razy w folię spożywczą. Zanurz w prawie gotującej się wodzie o temperaturze

około 80 stopni C Mięso powinno się parzyć przez około 50 -60 minut.

4. Mięso wystudź, pokrój w 1 cm grubości „motylki” – (pierwszy plaster nie dokrojony do końca następny odcina porcję od

schabu).

5. Upiecz zawiniętą w folię aluminiową, nieobraną główkę czosnku. Wystudź ją a następnie wyciśnij miąższ. Miąższ połącz z

posiekanymi jajkami, pokrojonym w drobną kostkę ogórkiem kiszonym i majonezem .

6. Tak przygotowanym farszem napełnij płaty schabu. Porcje ułóż na półmisku i wstaw do lodówki.

7. Przygotuj bulion z 500 ml wody i kostki rosołowej, połącz go z żelatyną. Odstaw w chłodne miejsce aby przestygł. Prawie

ściętą galaretą zalej półmisek z mięsem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/peklowany-schab-w-galarecie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Paluszki z kurczaka
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

tabasco - 1 mililitr

jogurt - 50 mililitrów

olej roślinny - 100 mililitrów

Majonez Hellmann's Babuni - 50 mililitrów

Fix Nuggetsy z sosem meksykańskim Knorr - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka pokrój w paski o grubości 1 centymetra i oprósz dokładnie Fixem Knorr.

2. Piersi obsmaż na złoty kolor, ułóż na papierowym ręczniku, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

3. Przygotuj dip, mieszając zawartość sosu z opakowania Fixu Knorr z majonezem i jogurtem. Dla wzmocnienia smaku dodaj

do dipu parę kropel tabasco i podawaj danie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paluszki-z-kurczaka-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pikantna sałatka z kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros Knorr - 1 opakowanie

czerwona cebula - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

ogórek konserwowy - 1 sztuka

sos Tabasco - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój w paski i oprósz przyprawą Knorr. Następnie usmaż na patelni, aż będzie miękki i soczysty.

2. Papryki oczyść z gniazd nasiennych i pokrój w kostkę.

3. Podobnie pokrój cebulę i ogórka. Kukurydzę odcedź.

4. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z Majonezem Babuni Hellmann's, Ketchupem Hellmann’s Pikantnym i sosem tabasco.

5. Połącz warzywa, mięso i sos. Sałatkę podawaj z grzankami Knorr. Jeśli nie lubisz pikantnych potraw, możesz nie dodawać

sosu tabasco.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pikantna-salatka-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kalifornia rolls
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sos sojowy - 150 mililitrów

wasabi w paście - 20 gramów

imbir - 100 gramów

ugotowany ryż - 300 gramów

Nori - 6 sztuk

kapusta pekińska - 100 gramów

czerwona ikra np. z łososia - 10 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 100 gramów

awokado - 0.5 sztuk

białe i czarne nasiona sezamu - 200 gramów

krewetki królewskie - 200 gramów

paluszki krabowe - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Biały sezam podsmaż na patelni na złoty kolor.

2. Posiekaj kapustę pekińską, awokado pokrój w długie paski.

3. Ugotowane krewetki przetnij na pół.

4. Połowę przygotowanego wasabi wymieszaj z majonezem.

5. Połóż plaster Nori na bambusowej macie, wcześniej owiniętej dookoła plastikową folią. Rozłóż trochę ryżu, lekko go

przygniatając. Następnie ułóż liście kapusty pekińskiej.

6. Dodaj trochę majonezu wymieszanego z wasabi, kawałki krewetek lub paluszki krabowe. Dodaj awokado i trochę

czerwonego kawioru oraz marynowanego imbiru. Zroluj całość, a następnie obtocz w ziarnach sezamu uprażonego i

wymieszanego z czarnym sezamem.

7. Pokrój sushi w mniejsze kawałki i podawaj z marynowanym imbirem, sosem sojowym i wasabi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kalifornia-rolls
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste polędwiczki wieprzowe z sosem śmietanowo -
majonezowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

pieczarki - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

śmietana 18% - 70 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

olej roślinny do smażenia - 80 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Pokrój w grube paski. Mięso oprósz Przyprawą do mięs Knorr i obsmaż

na patelni. Następnie przełóż na bok.

2. Na tej samej patelni podsmaż pokrojoną w piórka cebulę i pieczarki pokrojone w ćwiartki. Całość zalej śmietaną. Gotuj

chwilę aż sos delikatnie zacznie gęstnieć.

3. Dodaj na powrót mięso, całość zagotuj, odstaw na bok. Dodaj majonez. Energicznie połącz go z pozostałym sosem

dokładnie mieszając. Nie gotuj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-poledwiczki-wieprzowe-z-sosem-smietanowo-majonezowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

