
 

19 ORYGINALNYCH PRZEPISÓW
WIELKANOCNYCH

przepisy.pl



Pieczone medaliony z polędwiczki wieprzowej z orzechami
włoskimi i smażonym jabłkiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 100 mililitrów

orzechy włoskie - 100 gramów

pieczywo tostowe kromki - 6 sztuk

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

jabłka - 2 sztuki

cukier - 2 łyżki

majeranek suszony - 1 łyżeczka

ocet balsamiczny - 2 łyżki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczkę oczyść z błon, umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Następnie pokrój w 3-4 cm grubości medaliony i oprósz

solą i pieprzem.

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

odpowiednią temperaturę.

3. Pokrojone medaliony obsmaż z każdej strony na złoty kolor, a następnie ułóż w naczyniu żaroodpornym lub na blasze do

pieczenia. Patelnię z tłuszczem pozostaw.

4. Kromki pieczywa okrój ze skórki i zmiksuj na sypko. Dodaj posiekane orzechy oraz natkę i 50 ml Ramy. Całość wymieszaj i

dopraw do smaku solą i pieprzem. Przygotowany farsz nałóż na każdą porcję mięsa.

5. Jabłka obierz i pokrój w cząstki. Na patelni ze smażenia mięsa skarmelizuj cukier, dodaj jabłka i oprósz majerankiem.

Dodaj ocet balsamiczny, wymieszaj i zdejmij z ognia.

6. Przygotowane polędwiczki wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika i zapiekaj 3 minuty. Gotowe medaliony z chrupiącą

orzechową panierką podawaj z cząstkami jabłka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczone-medaliony-z-poledwiczki-wieprzowej-z-orzechami-wloskimi-i-smazonym-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wielkanocne koreczki z jajkami przepiórczymi i wędzonym
łososiem

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jaja przepiórcze - 6 sztuk

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

ogórek świeży - 1 sztuka

łosoś wędzony - 3 plastry

rzeżucha do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo (3 minuty), wystudź i obierz. Następnie przekrój każde z nich wzdłuż na pół.

2. Ogórka pokrój w grube 2 centymetrowe plastry. Na każdym krążku ułóż małą różyczkę z łososia, następnie połówkę jajka.

3. Na wierzch każdego koreczka nałóż porcję majonezu. Całość przebij wykałaczką i dodatkowo udekoruj rzeżuchą.

Podawaj jako przekąskę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wielkanocne-koreczki-z-jajkami-przepiorczymi-i-wedzonym-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wyjątkowe jajka z majonezem
przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

jaja z ekologicznego chowu - 10 sztuk

kawior czarny lub czerwony - 2 łyżki

koperek gałązki do dekoracji

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jaja ugotuj na twardo nie dłużej niż przez 8 minut.

2. Następnie ostudź je, obierz i przekrój na pół. Połówki jajek ułóż na talerzu lub półmisku.

3. Majonez dekoracyjnie nałóż na każdą połówkę jajka.

4. Gotowe jaja udekoruj kilkoma ziarenkami kawioru oraz małą gałązką koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wyjatkowe-jajka-z-majonezem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pikantne śledzie w ognistej zalewie
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie w oleju - 400 gramów

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

ogórek konserwowy - 2 sztuki

ser żółty - 60 gramów

koperek - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju, następnie pokrój w większe kawałki.

2. Cebulkę oraz ogórka pokrój w drobną kostkę i wymieszaj z ketchupem i miodem. Ser zetrzyj na tarce.

3. Śledzie ułóż na talerzy lub półmisku i polej przygotowanym pikantnym sosem. Następnie posyp startym serem. Podawaj

udekorowane gałązkami koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pikantne-sledzie-w-ognistej-zalewie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kaszy jaglanej z kurczakiem i cukinią
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 100 gramów

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

pomidorki cherry - 10 sztuk

czerwona cebula - 0.5 sztuk

oliwa z oliwek - 6 łyżek

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

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

2. Stwórz aromatyczny paprykowo - ziołowy sos mieszając zawartość opakowania Knorr z 3 łyżkami wody oraz 3 łyżkami

oliwy.

3. W miseczce rozetrzyj kostkę rosołową z 3 łyżkami oliwy a następnie zamarynuj w powstałej paście piersi z kurczaka.

4. Zamarynowane piersi smaż na lekko rozgrzanej patelni po 4-5 minut z każdej strony. Po usmażeniu, piersi pokrój w kostkę

o boku 1x1 cm.

5. Cukinię pokrój w plastry, skrop oliwą i usmaż na grillowej patelni. Cebulę pokrój w cienkie krążki a następnie porozdzielaj.

Pomidorki pokrój na połówki.

6. W misce połącz ugotowaną kaszę, kurczaka, cukinię oraz pomidorki. Dodaj przygotowany sos i wszystko razem

wymieszaj. Sałatkę przełóż do salaterki a na wierzchu ułóż krążki cebuli.

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-jaglanej-z-kurczakiem-i-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Hiszpański sos chrzanowy
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 opakowanie

jogurt naturalny - 3 łyżki

cytryna - 1 sztuka

chrzan - 3 łyżeczki

marynowany pieprz - 2 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj majonez z sosem sałatkowym Knorr.

2. Dodaj jogurt oraz chrzan. Dokładnie wymieszaj.

3. Sos dopraw posiekanym, marynowanym pieprzem oraz sokiem z cytryny. Sos podawaj do serów, jaj i wędlin.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/hiszpanski-sos-chrzanowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wytrawne muffinki z cukinią i owczym serem
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 200 °C

Składniki:

mąka - 250 gramów

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia Ekstra Maślany Smak - 125 gramów

jajka - 2 sztuki

mleko - 125 mililitrów

cukinia - 1 sztuka

owczy ser - 100 gramów

szczypiorek - 1 pęczek

sól - 1 łyżeczka

ser twarogowy - 100 gramów

rzeżucha świeża - garść

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200°C. Formę do muffinek natłuść margaryną i obsyp mąką lub po prostu wyłóż ją papilotkami do

muffinek. Cukinię umyj, osusz a następnie przekrój wzdłuż na pół i wytnij nasiona. Cukinię pokrój w kostkę. Ser pokrusz lub

również pokrój w kostkę. Szczypiorek umyj, osusz i pokrój drobno w krążki.

2. Kasię ubij z jajkami. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i solą. Następnie dodawaj na przemian z mlekiem do ubitej

masy cały czas mieszając. Cukinię, ser i szczypiorek dodaj do ciasta i delikatnie wymieszaj.

3. Przygotowane ciasto wyłóż do foremek i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz 20-25 minut. Aby upewnić się, że muffinki

są już gotowe, wykonaj próbę suchego patyczka. Upieczone muffinki lekko wystudź, następnie wierzch każdej z nich

posmaruj serem i posyp rzeżuchą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wytrawne-muffinki-z-cukinia-i-owczym-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasztet ze szpinaku i łososia
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

świeży łosoś - 400 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

świeży szpinak - 450 gramów

gęsta śmietana - 150 mililitrów

jajka - 3 sztuki

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. 150 gram łososia pokrój w kostkę.

2. Resztę zmiksuj w robocie kuchennym z jajkami, dopraw Przyprawą uniwersalną Delikat Knorr i gałką muszkatołową.

3. Posiekaj szpinak. Do masy dodawaj szpinak miksując całość.

4. Następnie dodaj łososia pokrojonego w kostkę, śmietanę i delikatnie wymieszaj.

5. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Formę do pieczenia (23x12) wysmaruj masłem, wyłóż folią aluminiową. Do formy wyłóż

masę, przykryj folią od góry i wstaw do dużej blachy napełnionej zimną woda do 1/3 wysokości. (teryna będzie się piekła w

kąpieli wodnej).

6. Całość umieść w piekarniku (150 stopni) i piecz 1 godzinę. Po upieczeniu i ostudzeniu schładzaj w lodówce przez noc.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasztet-ze-szpinaku-i-lososia
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


Carpaccio z łososia
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

świeży łosoś w cienkich plastrach - 750 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr

cytryna - 1 sztuka

sok z 1 cytryny

oliwa z oliwek - 125 mililitrów

posiekany tymianek - 1 łyżka

zielony pieprz z zalewy - 2 łyżki

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W moździerzu utłucz 1 łyżkę pieprzu, wymieszaj z tymiankiem.

2. Całość przełóż do miseczki, wymieszaj z 1/3 oliwy z oliwek i sokiem z cytryny oraz Sosem sałatkowym francuskim Knorr.

3. Dodaj 3 łyżki stołowe wody, ponownie wymieszaj.

4. Plastry łososia ułóż na półmisku, polej marynatą, przykryj folią i wstaw do lodówki na 4 godziny.

5. Przed podaniem udekoruj cytryną, posyp resztą pieprzu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/carpaccio-z-lososia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tatar z wędzonej siei z pieczonymi buraczkami
przepisy.pl

90 minut 2 osoby Średnie

Składniki:

wędzona sieja - 1 sztuka

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 7 gramów

cebula szalotka - 1 sztuka

buraki (małe) - 3 sztuki

lubczyk - 2 gałązki

ocet balsamiczny - 2 łyżki

tymianek

ogórek świeży - 1 sztuka

woda - 100 mililitrów

ocet - 100 mililitrów

cukier - 100 gramów

kawior czarny - 10 gramów

oliwa z oliwek - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Wędzoną sieję obierz, aby uzyskać samo mięso. Dodaj drobno pokrojoną szalotkę, posiekane jajko, posiekane zioła oraz

trochę oliwy. Dokładnie wymieszaj i dopraw.

2. Buraki umyj, posyp szczyptą cukru oraz Przyprawą szlachetną do wieprzowiny. Zalej je pozostałą oliwą i octem

balsamicznym tak, aby buraki pływały w płynie. Piecz w temperaturze 150 stopni przez 2 godziny. Wyjmij buraki, wystudź, a

następnie pokrój w cienkie plasterki.

3. Zagotuj wodę z octem i pozostałym cukrem. Odstaw płyn do wystudzenia. Ogórka pokrój w cienkie plasterki i zamarynuj w

przygotowanym słodko-kwaśnym roztworze przez 1 godzinę.

4. Na talerzu układaj na przemian plasterki ogórka i buraka. Na wierzchu połóż tatar, udekoruj kawiorem i ziołami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tatar-z-wedzonej-siei-z-pieczonymi-buraczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tatar z łososia wędzonego z warzywami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łosoś wędzony - 400 gramów

Przyprawa w Mini kostkach Smażona cebula Knorr - 1 sztuka

Przyprawa w Mini kostkach Pietruszka Knorr - 1 sztuka

jajka - 2 sztuki

papryka - 1 sztuka

ogórek - 1 sztuka

oliwki - 1 łyżka

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno łososia.

2. Ugotuj jajka na twardo, pokrój je w drobną kostkę, dodaj do łososia.

3. Umyj ogórka oraz paprykę. Pokrój w drobną kostkę, oliwki w plasterki, następnie całość dodaj do łososia.

4. Na koniec dodaj 3 łyżki oliwy i pokruszoną Przyprawę w mini kostkach Smażona cebula oraz Pietruszka Knorr. Dokładnie

wymieszaj, następnie podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tatar-z-lososia-wedzonego-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś pieczony w cieście francuskim ze szpinakiem i sosem
pieczarkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczarki - 200 gramów

cebula - 0.5 sztuk

olej - 1 łyżka

śmietana - 2 łyżki

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

papryczka chili - 1 sztuka

szpinak - 450 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 2 łyżki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ser ricotta - 300 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

filet z łososia - 1 kilogram

ciasto francuskie - 500 gramów

jajko - 1 sztuka

olej roślinny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym oleju podsmaż posiekany czosnek, chilli i cebulę, dodaj rozmrożony i odciśnięty z nadmiaru wody szpinak.

Całość smaż chwilę, po czym dopraw do smaku łyżką przyprawy uniwersalnej Knorr oraz gałką muszkatołową. Szpinak

ostudź, dodaj do niego serek ricotta oraz pokrojone w kostkę suszone pomidory.

2. Łososia oczyść z ości i usuń skórę. Rybę oprósz pozostałą ilością Delikatu Knorr. Rybę ułóż na rozwałkowanym płacie

ciasta francuskiego, na wierzch nałóż szpinak. Całość zroluj w cieście, smarując uprzednio brzegi oraz wierzch ciasta

rozkłóconym jajkiem. Rybę piecz w nagrzanym do 190°C piekarniku przez 20 minut.

3. Pokrój cebulę w kostkę, pieczarki w plastry. Smaż na tej samej patelni co wcześniej warzywa, na rozgrzanym oleju przez

minutę.

4. Zdejmij patelnię z ognia, wlej 200 ml zimnej wody, dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze

doprawiony. Całość dokładnie wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła.

5. Wszystko razem gotuj 5 minut, po czym sos zapraw śmietaną. Łososia podawaj z sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-pieczony-w-ciescie-francuskim-ze-szpinakiem-i-sosem-pieczarkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tartaletki z łososiem i szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 8 osób Średnie

Składniki:

łosoś wędzony - 100 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

cebula biała - 1 sztuka

śmietana 36% - 200 mililitrów

szpinak - 100 gramów

tarty ser żółty - 50 gramów

jajko - 2 sztuki

ciasto francuskie - 1 opakowanie

oliwa - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj foremki do pieczenia o średnicy 8-10 centymetrów. Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 milimetrów.

Następnie jedną z foremek powycinaj krążki z ciasta i wyłóż nim środek każdej z foremki. Ponakłuwaj widelcem każdą

tartaletkę i zapiecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 5 minut.

2. Łososia oraz cebulę pokrój w kostkę i przesmaż w garnku na oliwie. Dodaj szpinak i smaż chwilę razem.

3. Śmietanę i Esencję do duszonych warzyw Knorr dodaj do składników smażonych. Doprowadź do wrzenia i zredukuj.

4. Wystudź, dodaj jajka i dokładnie wymieszaj. Dodaj starty ser i wymieszaj razem.

5. Do każdego z zapieczonych spodów z ciasta nałóż przygotowany szpinak z łososiem. Tak przygotowane tartaletki wstaw

do piekarnika nagrzanego do temperatury 160 stopni i zapiekaj 10-12 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tartaletki-z-lososiem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z jarmużem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż - 600 gramów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

parmezan - 100 gramów

jajka przepiórcze - 10 sztuk

suszone pomidory - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sok z 1/2 cytryny

orzeszki pinii - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jarmuż zanurz we wrzącej wodzie na około 10 sekund. Wyjmij, wypłucz pod bieżącą, zimną wodą. Liście jarmużu wytnij

odcinając je od zgrubiałych części, pokrój w paseczki, pomieszaj z odrobiną oliwy, sokiem z cytryny oraz szczyptą startej

gałki.

2. Przygotowany jarmuż ułóż na półmisku, na nim ułóż suszone pomidory pokrojone w paseczki i ugotowane, przekrojone na

pół jajka przepiórcze. Całość polej z wierzchu dresingiem przygotowanym z sosu sałatkowego Knorr, majonezu i kilku łyżek

przegotowanej wody.

3. Całość posyp z wierzchu płatami parmezanu, posiekanym chilli i prażonymi orzeszkami pinii.

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

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


Pieczony schab pod pierzynką z majonezu
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1 kilogram

pieczarki - 300 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

orzechy laskowe - 100 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

kajzerka - 1 sztuka

starty żółty ser - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Schab pokrój w 1 cm grubości plastry, oprósz Przyprawą do mięs Knorr. Ułóż na blasze do pieczenia, na pergaminie.

2. Bułkę rozkrusz w mikserze lub posiekaj drobno nożem. Połącz z tartym serem i pokruszonymi orzechami.

3. Pieczarki pokrój w plastry, cebule w piórka, dodaj posiekaną natkę pietruszki i majonez.

4. Farsz ułóż na wierzchu schabu. Całość obficie oprósz przygotowaną wcześniej bułką z serem i orzechami. Blachę z

mięsem wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 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/pieczony-schab-pod-pierzynka-z-majonezu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste polędwiczki wieprzowe zapiekane z niebieskim
serem

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

ser z niebieską pleśnią - 100 gramów

pomidory - 2 sztuki

cukinia - 0.5 sztuk

świeża bazylia kilka listków

Ketchup Hellmann's Pikantny - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka

chleb tostowy, kromki - 4 sztuki

orzeszki piniowe - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki umyj, oczyść z błon i przerostów tłuszczu, pokrój na 1 cm grubości plastry i delikatnie rozbij tłuczkiem. W

misce pomieszaj ketchup, majonez i przyprawę do mięs.

2. Powstałą marynatą natrzyj dokładnie mięso. Zamarynowane mięso odstaw na kilka godzin do lodówki. Po tym czasie

mięso obsmaż na patelni z obu stron i ułóż na pergaminie na płaskiej blasze do pieczenia.

3. Chleb tostowy okrój ze skóry, pokrój w bardzo drobną kosteczkę, pomieszaj z tartym serem pleśniowym i orzeszkami pinii.

4. Pomidory sparz w gotującej się wodzie, usuń z nich skórę, pokrój na ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Cukinie pokrój w

plastry i dopraw Delikatem Knorr. Na medalionach z mięsa ułóż kolejno listek bazylii, plaster cukinii i ćwiartkę pomidora.

5. Na wierzchu ułóż ser pomieszany z chlebem. Całość wstaw na 10-15 min. do piekarnika nagrzanego do 190°C.

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-zapiekane-z-niebieskim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekany kurczak z zielonymi warzywami
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 300 gramów

Sos do warzyw na ciepło do szpinaku czosnkowo-serowy Knorr -
1 opakowanie

szpinak świeży lub mrożony - 250 gramów

brokuły świeże lub mrożone - 200 gramów

zielony groszek mrożony - 1 szklanka

masło lub margaryna - 2 łyżki

śmietana 18% - 2 łyżki

tarta mozzarella - 150 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w kostkę i usmaż na dobrze rozgrzanej patelni. Przełóż do większej miski.

2. Szpinak i brokuły dokładnie umyj. Jeśli używasz mrożonych warzyw, sparz je w gorącej wodzie przez minutę. Świeże

brokuły natomiast podziel na mniejsze różyczki i gotuj do miękkości.

3. Przełóż wszystkie warzywa wraz z groszkiem do miski z mięsem. Póki są ciepłe, dodaj margarynę, śmietanę oraz

mieszankę sosu do warzyw na ciepło Knorr. Wszystko delikatnie wymieszaj, aż tłuszcz się rozpuści.

4. Gotową mieszankę przełóż do kilku mniejszych foremek do zapiekania i posyp serem. Piecz w temperaturze 180 °C, aż ser

się rozpuści (około 10 minut). Na koniec posyp wszystko papryką. W ten sposób możesz również przygotować zapiekaną rybę

z warzywami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekany-kurczak-z-zielonymi-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mini serniczki na makowym spodzie
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

Składniki:

suchy mak. - 300 gramów

mąka pszenna - 50 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

cukier - 100 gramów

serek kremowy - 1 kilogram

cukier puder - 1 szklanka

jajko - 6 sztuk

laska wanilii - 1 sztuka

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

śmietana kremówka 30% - 100 mililitrów

sok z cytryny - 2 łyżki

skórka z cytryny - 2 sztuki

skórka kandyzowana z pomarańczy - 100 gramów

śmietana 18% - 200 gramów

sok z cytryny - 2 sztuki

cukier waniliowy - 1 łyżka

biała czekolada - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Połącz mak z rozpuszczoną Kasią, mąką i cukrem.

2. Z pergaminu wytnij kółka o wymiarach dna naczynka oraz prostokąt o długości obwodu foremki i wysokości o dwa

centymetry wyższej od krawędzi foremki. Foremki posmaruj Kasią, a następnie wyłóż dno i boki przygotowanym

pergaminem.

3. Przygotowaną masę makową włóż do foremek na grubość około 1 cm. Gotowe naczynka wstaw do lodówki.

4. Rozdziel żółtka od białek. Utrzyj żółtka z cukrem i serem do otrzymania puszystej jasnej masy. Dodaj śmietankę, skórkę z

cytryny, wyciśnięte wnętrze z laski wanilii, sok z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną.

5. Masę połącz z ubitą wcześniej pianą z jajek i delikatnie wymieszaj.

6. Masę wyłóż do foremek na masę makową. Całość ustaw na blasze piekarnika, a następnie podlej wodą i dokładnie zawiń

od góry folią aluminiową.

7. Piecz w kąpieli wodnej w temp. 170 st. C. przez około 60 min. Kontroluj czas, ponieważ jest uzależniony od pojemności

foremek, jakich użyjemy.

8. Po wyjęciu z pieca wylej polewę na jeszcze ciepłe serniki i pozostaw do schłodzenia.

9. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę dodaj śmietanę, cukier i sok z cytryny. Masę dokładnie wymieszaj. Gdy zgęstnieje,

wylej na jeszcze ciepły sernik i odstaw do ostygnięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-serniczki-na-makowym-spodzie-12183
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

