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przepisy.pl



Sałatka z kaszy gryczanej z burakami i kozim serem
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

jogurt naturalny - 3 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

buraki marynowane (kulki) - 150 gramów

ser kozi - 100 gramów

garść orzechów włoskich - 1 sztuka

garść rukoli - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu a następnie wystudź.

2. Majonez połącz z jogurtem oraz musztardą i wymieszaj. Buraki pokrój na połówki, ser pokrój na mniejsze kawałki a

orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni.

3. Sałatkę możesz serwować na dwa sposoby: albo wymieszaj wszystkie składniki ze sobą i przełóż do salaterki, lub ułóż

warstwowo np. w małych słoiczkach. Układaj wtedy kolejno: kasze, sos majonezowy, rukolę, buraki oraz orzechy. Gotową

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-kaszy-gryczanej-z-burakami-i-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kurczaka z ryżem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

ryż długoziarnisty - 300 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

czarny pieprz - 0.25 łyżeczek

seler naciowy - 1 sztuka

cebula dymka - 2 sztuki

kasztany jadalne - 225 gramów

czerwona papryka - 0.5 sztuk

płatki migdałowe - 1 łyżka

musztarda Dijon - 1 łyżka

sos sojowy - 1.5 łyżek

ocet ryżowy - 2 łyżeczki

olej sezamowy - 1 łyżeczka

sok z cytryny - 1 łyżka

mandarynka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180°C. Pierś z kurczaka dopraw pieprzem, ułóż na blasze do pieczenia i wstaw do piekarnika na 25-

30 minut. Pierś wystudź i pokrój na kawałki.

2. W międzyczasie ugotuj ryż. Kurczaka połącz z ugotowanym i ostudzonym ryżem, posiekanymi selerem, dymką,

kasztanami, oraz papryką i uprażonymi migdałami.

3. W osobnej misce wymieszaj majonez Hellmann's, musztardę, sos sojowy, ocet ryżowy, olej sezamowy i sok z cytryny.

Włóż do przygotowanego sosu kurczaka oraz warzywa.

4. Gotową sałatkę wyłóż na półmisek, udekoruj liśćmi sałaty i segmentami mandarynki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kurczaka-z-ryzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grecka sałatka makaronowa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron świderki - 100 gramów

szpinak - 100 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

pomidory cherry - 100 gramów

czerwona cebula - 0.5 sztuk

czarne oliwki - 50 gramów

ser feta - 200 gramów

czerwony ocet winny - 0.5 łyżeczek

oliwa z oliwek - 0.5 łyżek

brązowy cukier - 1 łyżeczka

oregano - 0.5 łyżek

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce wymieszaj majonez Hellmann's, ocet winny, oliwę, cukier brązowy oraz oregano. Odstaw na bok.

2. Dodaj do dressingu ugotowany makaron i szpinak. Dodaj również pomidorki, posiekaną czerwona cebulę, oliwki i

wymieszaj.

3. Gotowa sałatkę przełóż do salaterki i posyp po wierzchu pokrojonym serem feta.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grecka-salatka-makaronowa-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka nicejska
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata rzymska - 1 sztuka

tuńczyk - 450 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

pomidory malinowe - 4 sztuki

młode ziemniaki - 8 sztuk

fasolka szparagowa - 100 gramów

jajko na twardo - 2 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

czarne oliwki - 16 sztuk

anchois - 6 plastrów

bazylia - 8 szczypt

oliwa z oliwek - 3 łyżki

ocet winny czerwony - 3 łyżki

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. W naczyniu wymieszaj majonez Hellmann's, 2 łyżki oliwy, ocet oraz przyprawę Knorr. Połowę majonezu połącz z

kawałkami tuńczyka i odstaw do zamarynowania na 1 godzinę. Pozostały majonez pozostaw i użyj jako dressing.

2. Na patelni rozgrzej pozostałą oliwę i smaż ok 5 minut tuńczyka, a następnie odłóż na bok.

3. Na dużym półmisku ułóż sałatę, cebulę, pomidorki, fasolkę oraz kawałki ryby. Na koniec dodaj jajka, oliwki, anchois oraz

liście bazylii. Gotową sałatkę polej pozostałym majonezowym dressingiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-nicejska-5
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka Macaroni
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

seler naciowy - 2 sztuki

czerwona papryka - 2 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

ocet winny - 1.5 łyżek

cukier - 0.5 łyżeczek

pieprz - 0.25 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente i odcedź. Wystudź.

2. W misce połącz majonez Hellmann's, ocet winny, cukier oraz pieprz i wymieszaj. Dodaj wystudzony makaron i wymieszaj

wraz z sosem.

3. Dodaj drobno posiekaną cebulę, selera i paprykę – wymieszaj. Gotową sałatkę przełóż do salaterki i podawaj – najlepiej

schłodzoną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-macaroni
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Błyskawiczna sałatka jarzynowa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

warzywa z rosołu (marchewka, seler, pietruszka) - 3 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

jabłko - 1 sztuka

zielony groszek z puszki - 120 gramów

ogórek kwaszony - 1 sztuka

chrzan - 1 łyżka

musztarda - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ugotowane warzywa pokrój w drobną kostkę.

2. Podobnie pokrój jabłko i ogórka.

3. Połącz majonez Hellmann’s z musztardą i chrzanem. Do warzyw dodaj odcedzony groszek i wszytko wymieszaj z

przygotowanym sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/blyskawiczna-salatka-jarzynowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tunacado salad – sałatka z tuńczykiem i awokado
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mieszanka sałat - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 3 łyżki

pomidory malinowe - 200 gramów

tuńczyk w zalewie, puszka - 1 sztuka

awokado dojrzałe - 1 sztuka

dymka ze szczypiorkiem - 1 pęczek

natka kolendry - 1 pęczek

ocet balsamiczny - 1 łyżka

pieprz, świeżo zmielony

jajka ugotowane na twardo - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Awokado obierz i pokrój w grubą kostkę. Cebulkę dymkę pokrój w piórka, szczypior i kolendrę drobno posiekaj. Pomidorki

przekrój na pół, jaja pokrój w grubą kostkę.

2. W dużej misce pomieszaj ketchup, majonez i ocet balsamiczny , połącz z pozostałymi składnikami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tunacado-salad-salatka-z-tunczykiem-i-awokado
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kaszą gryczaną, oscypkiem i grzybami
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

jogurt naturalny - 2 łyżki

Sos sałatkowy Włoski Knorr - 1 opakowanie

boczek wędzony - 50 gramów

kurki świeże - 150 gramów

grzyby suszone - 6 sztuk

szalotka - 2 sztuki

oscypek - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 2 sztuki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu, dodając do wody suszone grzyby oraz liść laurowy i

ziele angielskie. Wystudź. Grzyby wyjmij z kaszy i pokrój na cienkie paseczki. Pamiętaj również, aby po ugotowaniu wyjąć z

kaszy liście laurowe oraz ziele angielskie.

2. Boczek oraz szalotki pokrój w kostkę i przesmaż na rozgrzanej patelni począwszy od boczku. Następnie dodaj umyte i

osuszone kurki, smaż 2-3 minuty, oprósz pieprzem.

3. Ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W dużej misce połącz ugotowaną kaszę, grzyby z boczkiem (kurki oraz z

gotowania – pozostaw kilka kurek do dekoracji), starty ser oraz posiekaną natkę.

4. Majonez wymieszaj w miseczce z jogurtem oraz sosem sałatkowym Knorr. Powstały sos dodaj do kaszy, całość dokładnie

wymieszaj i przełóż do salaterki.

5. Pomidory sparz we wrzącej wodzie, obierz ze skóry i wytnij gniazdo, następnie pokrój w kostkę. Wierzch sałatki posyp

pomidorami oraz pozostawionymi kurkami. Gotową sałatkę podawaj z chrupiącą bagietką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kasza-gryczana-oscypkiem-i-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tabbouleh z kaszą jaglaną i kurczakiem
przepisy.pl

35 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 2 opakowania

pomidor - 2 sztuki

ogórek świeży - 1 sztuka

papryka czerwona - 2 sztuki

cebula czerwona - 1 sztuka

papryczka chilli - 1 sztuka

pęczek świeżej mięty

pęczek natki pietruszki

ząbek czosnku

orzeszki pinii - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Wystudź. Warzywa (ogórek, pomidory, paprykę oraz

cebulę) pokrój w drobną kostkę. Miętę, natkę pietruszki oraz chilli posiekaj. Orzeszki upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. Pierś z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Majonez wymieszaj z połową posiekanej mięty oraz posiekanym

czosnkiem, a następnie zamarynuj mięso. Wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika I piecz przez 12 minut. Wystudź.

3. W dużej misce połącz kaszę, warzywa oraz zioła. Sos sałatkowy wymieszaj dokładnie z oliwą oraz sześcioma łyżkami

wody.

4. Gotowy sos wlej do kaszy, całość dokładnie wymieszaj. Wystudzoną pierś pokrój w cienkie plasterki pod skosem i ułóż na

wierzchu sałatki. Całość posyp uprażonymi orzeszkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tabbouleh-z-kasza-jaglana-i-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

