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Mięsne kulki z jajkiem przepiórczym
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

dowolne mięso wieprzowe - 500 gramów

Knorr Naturalnie Smaczne - Klopsiki w sosie pomidorowym - 1
opakowanie

jajko - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

bułka tarta - 3 łyżki

cebula średniej wielkości - 1 sztuka

pieprz - 1 szczypta

mąka pszenna - 3 łyżki

kapary - 3 łyżki

jaja przepiórcze - 20 sztuk

pomidory pelati pokrojone w kostkę - 1 puszka

Sposób przygotowania:

1. Jaja przepiórcze ugotuj i obierz, cebulę zetrzyj na tarce, kapary drobno posiekaj.

2. Do mięsa mielonego dodaj jajko, tartą bułkę, posiekane kapary, tartą cebulę i szczyptę mielonego pieprzu czarnego,

całość dokładnie wymieszaj.

3. Jaja przepiórcze obtocz powstałym farszem, formując małe pulpety. Mięsne kulki obtocz w mące, obsmaż na patelni.

4. Dodaj pomidory z puszki oraz Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - nada on potrawie odpowiedniego smaku i

konsystencji. Całość duś na wolnym ogniu pod przykryciem 2-3 minuty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/miesne-kulki-z-jajkiem-przepiorczym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto ucierane z morelami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 170 °C

forma 22x38 cm

Składniki:

cytryna - 1 sztuka

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 200 gramów

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

duże jajka - 4 sztuki

mąka pszenna - 300 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

kwaśna śmietana 18% - 50 gramów

cytryna - 1 sztuka

cukier - 50 gramów

woda - 50 mililitrów

śmietana 30% - 80 mililitrów

twarożek kremowy - 150 gramów

cukier puder - 2 łyżeczki

morele w zalewie - 1 słoik

Sposób przygotowania:

1. Z dokładnie umytej cytryny zetrzyj skórkę i wyciśnij sok. W misce utrzyj miękką Kasię z cukrem i cukrem wanilinowym.

Ciągle ucierając dodawaj po jednym jajku.

2. Następnie dodawaj do masy, partiami, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, sok i skórkę z cytryny i kwaśną

śmietanę.

3. Masę przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 22x38 cm. Wstaw do nagrzanego do 170° C

piekarnika i piecz około 25 minut.

4. W tym czasie wyciśnij sok z cytryny i wlej go do rondelka. Dodaj cukier i wodę, gotuj ok. 3 minut. Otrzymanym syropem

skrop upieczone ciasto. Wystudź.

5. Wystudzone ciasto wyjmij z formy i pokrój na 12 części. Śmietankę ubij z cukrem pudrem i wymieszaj z serkiem. Morele

odsącz z syropu. Jeśli są duże lub nierówne wytnij z nich metalową obręczą zgrabne kółeczka (żółteczka).

6. Na kawałkach ciasta ułóż masę serową tak by swym kształtem przypominała białko sadzonego jajka. Na serku ułóż

morelowe żółteczka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-ucierane-z-morelami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa z cukinii z twarogiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

woda - 1.7 litrów

Bulionetka drobiowa Knorr - 2 sztuki

cukinia - 60 dekagramów

tarty chrzan - 4 dekagramy

śmietana - 1 szklanka

mąka - 2 łyżki

ser twarogowy - 30 dekagramów

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

pieprz

cukier

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj 1,7 litra wody i dodaj bulionetki Knorr.

2. Umyj cukinię i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

3. Następnie zalej gorącym wywarem i gotuj na małym ogniu.

4. Po 10 minutach dodaj chrzan.

5. Dodaj śmietanę wymieszaną z mąką. Dopraw do smaku.

6. Jajka i twaróg pokrój w kostkę. Wyłóż na talerz i zalej gorącą zupą, podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-z-cukinii-z-twarogiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasta arabska
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mięso kurczaka - 250 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

migdały - 50 gramów

orzechy włoskie - 50 gramów

bułka tarta - 4 łyżki

oliwa - 1 łyżka

Majonez Hellmann's Babuni - 1 łyżka

śmietanka - 0.5 szklanek

sok z połowy cytryny

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mięso z kurczaka przełóż do rondla, zalej wodą i dodaj Bulion na włoszczyźnie Knorr. Gotuj do miękkości po czym

schłódź.

2. Bułkę zalej śmietanką, a następnie pozostaw na pół godziny. Kurczaka drobno pokrój. Migdały i orzechy drobno posiekaj.

3. Wymieszaj mięso, namoczoną bułkę, pieprz, sok z cytryny i oliwę.

4. Następnie dodaj migdały, orzechy i majonez. Wymieszaj i schłódź.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-arabska-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Biała kiełbasa w sosie piwnym
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

surowa biała kiełbasa - 4 sztuki

cebula biała - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżeczka

liść laurowy - 2 sztuki

śmietana słodka - 1 szklanka

piwo jasne - 0.5 litrów

chrzan - 1 łyżka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

olej - 60 mililitrów

mąka - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Cebule i czosnek pokrój w bardzo drobną kostkę. Następnie podsmaż na rozgrzanym oleju najlepiej w rondlu.

2. Dodaj kiełbasę i również podsmaż, aż skórka zrobi się rumiana. Następnie oprósz całość mąką i dokładnie wymieszaj.

3. Wlej do rondla z kiełbasą piwo i zagotuj.

4. Dodaj śmietanę, chrzan, majeranek, liść laurowy oraz przyprawę Knorr. Całość gotuj powoli około 10 minut, aż kiełbasa

zrobi się miękka i sos lekko zgęstnieje. Podawaj z tłuczonymi ziemniakami i posypane siekaną natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/biala-kielbasa-w-sosie-piwnym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka amerykańska
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

biała kapusta - 0.25 sztuk

Sos sałatkowy Szefa Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

marchewka - 0.5 sztuk

cebula - 1 sztuka

chrzan - 2 łyżki

cytryna - 1 sztuka

grzanki - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj drobno. Posyp szczyptą soli i odstaw na 10 minut.

2. Marchewkę zetrzyj na tarce, a cebulkę pokrój w drobną kostkę i połącz wszystkie warzywa.

3. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem, ketchupem, chrzanem i sokiem z cytryny.

4. Połącz składniki z sosem, dokładnie wymieszaj i podawaj z grzankami. Taka sałatka najlepiej smakuje następnego dnia.

Doskonale pasuje do mięs i ryb z grilla.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-amerykanska-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa ramen z mięsem z kaczki
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 200 gramów

Nudle Kurczę pieczone Knorr - 3 opakowania

Bulionetka wołowa Knorr - 1 sztuka

bulion wołowy - 1 litr

sos sojowy - 20 mililitrów

boczniaki - 80 gramów

zielona fasolka szparagowa - 100 gramów

biała kapusta - 10 gramów

pędy bambusa - 20 gramów

zielony groszek mrożony - 20 gramów

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj bulion wołowy. Dopraw go do smaku kilkoma kroplami sosu sojowego i Bulionetką domową wołową Knorr.

2. Pierś z kaczki zamarynuj w pozostałym sosie sojowym. Odstaw na 20 minut, po czym usmaż tak, aby w środku była

jeszcze różowa.

3. Grzyby boczniaki pokrój w paski, ugotuj w wywarze. Obetnij końcówki z fasolki szparagowej i ugotuj w osolonej wodzie.

4. Makaron z trzech opakowań nudli Knorr zalej gotującą się wodą, naczynie przykryj i odstaw na 4 minuty, żeby makaron

zmiękł.

5. Kapustę pokrój w cienkie paseczki. Zielony groszek rozmroź.

6. W czterech miskach ułóż odsączony makaron, kawałki grzybów, zielony groszek, kawałki fasoli szparagowej, plastry piersi

z kaczki, kapustę pekińską, połówkę ugotowanego na twardo jajka i pędy bambusa. Całość zalej gorącym bulionem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-ramen-z-miesem-z-kaczki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab w chińskim sosie
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab - 300 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

pieczarki - 200 gramów

chińska mieszanka warzyw - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbki - 2 sztuki

imbir - 1 sztuka

sos sojowy - 1 łyżka

olej sezamowy - 1 łyżka

woda - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Schab pokrój w paski. Cebulę, imbir, pieczarki i czosnek również pokrój w cienkie paseczki.

2. Na patelni rozgrzej olej. Smaż zaczynając od mięsa.

3. Następnie dodaj czosnek, cebulę, pieczarki i imbir.

4. Teraz wrzuć rozmrożoną mieszankę chińską i całość smaż jeszcze kilka minut.

5. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką wody.

6. Wlej płyn na patelnię. Dopraw sosem sojowym i całość zagotuj. Podawaj od razu, najlepiej z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-w-chinskim-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka szefa z szynką
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata lodowa - 0.25 sztuk

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 2 łyżki

szynka konserwowa - 300 gramów

ser żóty - 300 gramów

pomidory - 2 sztuki

zielony ogórek - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Na talerz wyłóż poszarpaną sałatę. Pokrój w słupki ogórka, paprykę, szynkę konserwową i żółty ser. Ułóż je na sałacie.

Pozostałe miejsca uzupełnij cząstkami pomidora.

2. Sos sałatkowy wymieszaj z Ketchupem Hellmann’s Łagodnym i Majonezem Babuni Hellmann's. Polej nim sałatkę. By

wzbogacić smak potrawy, możesz dodać do niej usmażonego kurczaka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-szefa-z-szynka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa z dipem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

marchewka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 2 łyżki

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros Knorr - 1 opakowanie

ogórek - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

pomidorki cherry - 8 sztuk

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa pokrój w słupki. Pomidorki przekrój na pół.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z Majonezem Babuni Hellmann's i Ketchupem Hellmann’s Łagodnym. Przelej całość do

małej miseczki, którą następnie postaw na środku dużego talerza.

3. Dookoła rozłóż dekoracyjnie paski warzyw. Najpierw marchew, następnie ogórki i papryki oraz pomidorki, tak aby utworzyć

kolorowy wachlarz wokół sosu.

4. Na sos połóż grzanki i podawaj. Tak przygotowane warzywa możesz jeść, maczając je w sosie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-z-dipem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto kawowo-czekoladowe
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

forma keksówka

Składniki:

mąka - 300 gramów

cukier - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

ciemne kakao - 3 łyżki

proszek do pieczenia - 15 gramów

orzechy włoskie lub migdały - 150 gramów

zaparzona mocna kawa - 150 mililitrów

jajka - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Jaja ubić z cukrem na puszystą masę.

2. Dodać roztopioną Kasię.

3. Mąkę, proszek do pieczenia, cukier i kakao połączyć ze sobą.

4. Masę margarynową połączyć z sypkimi produktami, wlać kawę. Na koniec dodać orzechy.

5. Przelać do wysmarowanej Kasią i wysypanej bułką tartą formy keksówki. Piec ok. 45 min.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-kawowo-czekoladowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tort z karmelizowaną cytryną
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

35 minut 180 °C

Dwie tortownice 20 cm

Składniki:

cukier drobny - 225 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 225 gramów

jajka duże - 4 sztuki

mąka samorosnąca przesiana (lub zwykła + 1.5 łyżeczki proszku do
pieczenia) - 225 gramów

skórka z 1 cytryny

cukier puder - 225 gramów

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 100 gramów

mleko - 2 łyżki

krem cytrynowy lemon curd - 2 łyżki

srebrne kuleczki jadalne

cytryna - 1 sztuka

cukier drobny - 40 gramów

jajka duże - 2 sztuki

żółtka - 2 sztuki

cukier drobny - 160 gramów

masło - 80 gramów

skórka i sok z 2 cytryn

Sposób przygotowania:

1. Ucieraj Kasię z cukrem na lekką, puszystą masę (przez ok. 1,5 minuty mikserem). Dodawaj kolejno jajka, cały czas

ucierając masę. Dosyp trochę mąki przy ostatnim jajku. Dodaj resztę mąki i skórkę z cytryny za pomocą metalowej łyżki lub

szpatułki.

2. Wyłóż masę do dwóch natłuszczonych tortownic o średnicy 20 cm. Piecz na środkowej półce piekarnika nagrzanego do

180°C (piekarnik z termoobiegiem – do 160°C, oznaczenie piekarnika – 4) przez 30-35 minut. Odłóż na kratkę do

wystygnięcia.

3. Połącz składniki kremu na jednolitą masę. Dekoracja: pokrój skórkę z cytryny na długie paski, włóż do rondelka, dodaj

cukier i 100 ml wody i podgrzewaj na średnim ogniu, mieszając, aż cukier się rozpuści. Zagotuj, a następnie gotuj przez 10

minut na wolnym ogniu. Rozłóż na pergaminie i pozostaw do wystygnięcia.

4. Lemon curd: W niedużym garnuszku roztrzep jajka, żółtka i cukier, do połączenia. Postaw na kuchence, podgrzewaj na

małej mocy palnika, cały czas mieszając (bezpieczniejszą metodą jest gotowanie na parze). Dodaj masło i sok z cytryny.

Mieszaj do zagotowania i zgęstnienia kremu. Jeśli w kremie pojawią się grudki, przetrzyj przez sitko.

5. Nałóż na siebie dwie warstwy tortu, przekładając je 1/3 kremu i kremem cytrynowym lemon curd. Kolejną 1/3 część kremu

rozsmaruj na wierzchu, a resztę włóż do szprycy i udekoruj brzegi tortu rozetkami. Ozdób srebrnymi kuleczkami i

karmelizowaną cytryną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tort-z-karmelizowana-cytryna
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

