
 

GRILLOWANE SMAKUJĄ LEPIEJ!
SPRAWDŹ 11 PRZEPISÓW
NA AROMATYCZNE MIĘSO

przepisy.pl



Karkówka po myśliwsku z miodem i rozmarynem
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

karkówka - 700 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

olej roślinny - 4 łyżki

miód gryczany - 3 łyżki

gałązka rozmarynu - 8 sztuk

ocet jabłkowy - 4 łyżki

3 cm świeżego imbiru

kwaśne jabłka - 4 sztuki

średniej wielkości cebula - 2 sztuki

oscypek - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Karkówkę pokrój w grube steki, co najmniej 2 cm. Jabłka pokrój w grubsze centymetrowe plastry i wytnij z nich gniazdo

nasienne. W podobne plastry pokrój cebulę, zetrzyj na tarce oscypka, drobno posiekaj dwie gałązki rozmarynu.

2. W misce pomieszaj przyprawę do grilla z olejem, posiekanym rozmarynem, miodem, octem i startym imbirem. Powstałą

marynatą natrzyj karkówkę, w marynacie obtocz też jabłka i cebulę uważając, aby cebula się nie rozpadła, a jabłka nie

połamały. Wszystkie składniki, łącznie z pozostałymi gałązkami rozmarynu, poukładaj na przemian w misce. Odstaw je na co

najmniej 12 godzin w chłodne miejsce.

3. Karkówkę grilluj pod przykryciem na średnio rozgrzanym grillu, na tackach aluminiowych, przez około 20- 30 minut.

Obracaj mięso co jakiś czas. Na tackach ułóż też gałązki rozmarynu. Powinny się delikatnie tlić podczas grillowania,

aromatyzując w ten sposób mięso. Cebule i jabłka grilluj około 5-8 minut bezpośrednio na ruszcie, uważając jednak, aby

marynata się nie spaliła.

4. Na gotową karkówkę ułóż plaster jabłka i cebuli, całość posyp startym oscypkiem. Grilluj jeszcze wszystko razem, aż ser

się rozpuści. Tuż przed podaniem połóż na sam wierzch gałązkę tlącego się rozmarynu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karkowka-po-mysliwsku-z-miodem-i-rozmarynem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Rozbef z grilla z frytkami z batatów i dipem z habanero
przepisy.pl

140 minut 10 osób Trudne

Składniki:

rozbef w jednym kawałku z tłuszczem na wierzchu - 2 kilogramy

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 2 opakowania

musztarda Dijon - 1 łyżka

bataty (słodkie ziemniaki) - 4 sztuki

syrop klonowy - 50 mililitrów

gałązka rozmarynu - 3 sztuki

pieprz czarny cały - 3 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

pestki z dyni - 50 gramów

papryczki habanero wędzone z puszki - 2 sztuki

ciecierzyca z puszki - 100 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka kolendry - 1 pęczek

limonka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej grilla. Mięso osusz, oprósz dokładnie przyprawą Knorr i natrzyj musztardą. Ułóż bezpośrednio na ruszcie mocno

rozgrzanego grilla.

2. Mięso obsmaż ze wszystkich stron, a następnie ułóż na metalowej tacce z rantem tak aby wszystko, co wytopi się z mięsa,

zostało na tacce. Całość ustaw na grillu. Obok umieść pojemnik z namoczonymi wcześniej wiórami drewna. Grilluj pod

przykryciem przez około 2 godziny, przekręcając mięso co jakiś czas. Wióry powinny się tlić, delikatnie wędząc mięso.

Temperatura mięsa wewnątrz powinna wynosić 60 °C.

3. W międzyczasie przygotuj frytki z batatów. Pieprz rozkrusz w moździerzu, z grubsza posiekaj rozmaryn i oba składniki

wymieszaj ze sobą w dużej misce. Dodaj syropu klonowego.

4. Bataty obierz, pokrój w grube plastry i dodaj do marynaty.

5. Frytki grilluj razem z mięsem przez około 10-15 minut bezpośrednio na ruszcie, tak aby cukier z syropu skarmelizował się

na powierzchni. Bataty po upieczeniu powinny być miękkie.

6. Przygotuj dip. Pestki dyni upraż na suchej patelni, obierz czosnek, posiekaj kolendrę, wyciśnij sok z limonki i wypłucz pod

bieżącą wodą ciecierzycę z puszki.

7. W kielichu miksera połącz ciecierzycę, czosnek, pestki dyni, majonez i papryczki habanero razem z odrobiną sosu.

Wszystko razem dokładnie zmiksuj i dopraw do smaku sokiem z limonki oraz posiekaną kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rozbef-z-grilla-z-frytkami-z-batatow-i-dipem-z-habanero
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Stek z karkówki z ostrym masłem ziołowym
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 700 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

masło - 80 gramów

płatki chilli - 1 łyżeczka

rozmaryn świeży gałązka - 1 sztuka

olej - 5 łyżek

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Mięso osusz papierowym ręcznikiem i pokrój na 4 jednakowej grubości steki. W misce połącz przyprawę Knorr oraz olej i

wymieszaj. Przygotowane steki pokryj marynatą, miskę zafoliuj szczelnie i wstaw na 15 minut do lodówki.

2. W tym czasie masło (w temp. pokojowej) wymieszaj z posiekanymi ziołami oraz płatkami chilli, dopraw do smaku solą.

Doprawione masło wyłóż na folię spożywczą nadając mu podłużny kształt. Zawiń ściśle w folię i włóż na 20 minut do

lodówki.

3. Mięso połóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez ok. 20 minut obracając steki co kilka minut. Gotowe steki z karkówki

ułóż na półmisku, na każdy z nich nałóż kawałek masła i poczekaj chwilę, aby się rozpuściło i nadało stekom dodatkowego

smaku i aromatu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/stek-z-karkowki-z-ostrym-maslem-ziolowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mocno ziołowa karkówka z grilla na ragout z leśnych grzybów
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

stek z karkówki - 4 sztuki

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

ziołowy likier Becherovka - 100 mililitrów

gałązka świeżego rozmarynu - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

olej - 5 łyżek

Przyprawa do karkówki Knorr - 1 opakowanie

leśne grzyby, np. podgrzybki, prawdziwki, kurki - 250 gramów

pieczarki - 100 gramów

cebula biała - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

białe wino - 100 mililitrów

sól - 1 szczypta

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Steki z karkówki osusz papierowym ręcznikiem. W misce połącz likier, posiekane igły z jednej gałązki rozmarynu,

posiekany czosnek, musztardę oraz olej. Dodaj Przyprawę do karkówki Knorr i wymieszaj.

2. Steki zanurz w marynacie, miskę zafoliuj i wstaw do lodówki na 30 minut.

3. Grzyby oczyść i umyj, osusz na papierowym ręczniku. Cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek posiekaj.

4. W niewielkim garnku lub na szerokiej patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę, dodaj czosnek i smaż chwilę razem. Na

patelnię wsyp grzyby, smaż na mocnym ogniu kilka minut, mieszając co chwilę. Wlej wino, odparuj. Na koniec dopraw do

smaku solą i pieprzem.

5. Zamarynowane steki połóż na ruszcie rozgrzanego grilla. Smaż po obu stronach po 6-7 minut – na 3 minuty przed końcem

pieczenia ułóż na każdym steku małą gałązkę rozmarynu i przykryj grill. Gotowe steki podawaj na grzybowym ragout z

grzankami czosnkowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mocno-ziolowa-karkowka-z-grilla-na-ragout-z-lesnych-grzybow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczka wieprzowa w occie jabłkowym
przepisy.pl

160 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

ocet jabłkowy - 100 mililitrów

sos sojowy ciemny - 2 łyżki

miód - 4 łyżki

4 cm świeżego imbiru

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

czerwony pieprz - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i przerostów tłuszczu, odetnij 2-3 cm ogona polędwiczki – cienkie mięso upiecze się o wiele szybciej

niż cała reszta.

2. Polędwiczki oprósz dokładnie Przyprawą Knorr, odstaw w chłodne miejsce na 2-3 godziny.

3. Po tym czasie mięso grilluj na średnio rozgrzanym grillu, na tackach albuminowych, pod przykryciem około 20 minut. Mięso

powinno pozostać delikatnie różowe w środku

4. W między czasie przygotuj glazurę do mięsa. W garnku z karmelizuj na złoty kolor miód, wlej ocet jabłkowy, dodaj dwie

łyżki sosu sojowego. Całość gotuj aż odparuje prawie cały sos, dodaj wtedy starty imbir i ketchup. Wszystko razem gotuj

jeszcze przez 1- 2 minuty. Glazurę odstaw do ostygnięcia.

5. Mięso po zgrillowaniu zanurz w gęstej glazurze, oprósz czerwonym pieprzem i podawaj na desce w całości z nożem, tak

aby każdy mógł sobie ukroić odpowiednią porcję.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczka-wieprzowa-w-occie-jablkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Żeberka w sosie śliwkowym
przepisy.pl

140 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

żeberka - 2 kilogramy

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

suszone śliwki kalifornijskie - 100 gramów

czerwona cebula - 2 sztuki

3 cm świeżego imbiru

ząbek czosnku - 5 sztuk

kmin rzymski mielony - 1 łyżka

goździki - 1 łyżeczka

ziele angielskie - 1 łyżka

czarny pieprz - 1 łyżeczka

ocet balsamiczny - 150 mililitrów

kłącze czerwonego chili - 2 sztuki

cukier brązowy - 100 gramów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 100 mililitrów

olej - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Żeberka pokrój w mniejsze porcje, na przykład w płaty po 6 kostek. Oprósz przyprawą do karkówki, odstaw na bok na

około 6 godzin, a następnie piecz je w temperaturze 180 °C przez 120 minut. Zlej płyn powstały podczas pieczenia, żeberka

odstaw do wystygnięcia.

2. Goździki, czarny pieprz i ziele angielskie rozetrzyj na miazgę w moździerzu lub zmiel w młynku. Imbir obierz, zetrzyj na

tarce. Czerwoną cebulę pokrój w drobną kosteczkę. Czosnek i chili posiekaj.

3. W garnku podsmaż cebulę. Dodaj do niej czosnek i chili i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj cukier i smaż dalej, póki

cukier nie zacznie się karmelizować i przybierze ciemnobrązową barwę. Dodaj wtedy przyprawy (kmin, ziele, pieprz,

goździki) i wszystko razem smaż chwilę, podlej octem i płynem z pieczenia, dodaj suszone śliwki. Gotuj wszystko razem, aż

ocet prawie odparuje. Na koniec dodaj ketchup.

4. Wszystkie składniki przełóż do miksera i dokładnie rozdrobnij. W tak przygotowanym sosie zanurz ciepłe jeszcze żeberka.

5. Mięso grilluj na tackach aluminiowych na średnio rozgrzanym grillu pod przykryciem przez około 20 minut, przekręcając

mięso co jakiś czas. Żeberka powinny być przypieczone z wierzchu i bardzo miękkie, tak aby z łatwością można było wyjąć

kości.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zeberka-w-sosie-sliwkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grillowana polędwica wieprzowa
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 600 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

natka pietruszki - 1 pęczek

pieczywo tostowe kromki - 4 sztuki

musztarda francuska - 3 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżka

rozmaryn świeży gałązka - 2 sztuki

jajko - 1 sztuka

olej - 4 łyżki

sól do smaku

pieprz czarny świeżo mielony do smaku

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczkę oczyść z błon, umyj i osusz. Oliwę wymieszaj z przyprawą do grilla Knorr, musztardą Dijon i posiekanym

rozmarynem, a następnie powstałą marynatą natrzyj mięso. Odstaw do lodówki na 15 minut.

2. Zamarynowane mięso połóż na rozgrzanym ruszcie grilla i smaż ok. 25 minut obracając co kilka minut.

3. W tym czasie pieczywo okrój ze skóry i pokrój w kostkę 0,5x0,5 cm. W misce połącz jajko, musztardę francuską, posiekaną

natkę i wymieszaj - dodaj pokrojone pieczywo. Całość dopraw do smaku i dokładnie wymieszaj.

4. Na chwilę przed końcem grillowania mięsa nałóż chlebowa masę na mięso po całej jego długości i przyciśnij dłonią. Grilluj

jeszcze chwilę na mocnym ogniu przykrywając grill. Gotowe mięso zdejmij z grillprzypra, pokrój na 2-3 centymetrowej

grubości plastry i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grillowana-poledwica-wieprzowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab faszerowany grzybami
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy środkowy - 1.5 kilogramów

olej roślinny - 6 łyżek

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

cebula szalotka - 3 sztuki

grzyby shitake (namoczone) - 200 gramów

kapusta bok choy - 2 sztuki

3 cm świeżego imbiru

sos sojowy - 50 mililitrów

olej sezamowy - 3 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

ząbek czosnku - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W misce rozmieszaj Przyprawę Knorr z 4 łyżkami oleju. Mięso pokrój w grube steki o 2 cm grubości. W środku mięsa zrób

głębokie nacięcie, kotlety delikatnie rozklep, przełóż do miski z przyprawą i dokładnie wymieszaj tak, aby przyprawa była

dokładnie rozdystrybuowana na powierzchni mięsa.

2. Szalotkę pokrój w półplastry, posiekaj chili i czosnek, imbir obierz i zetrzyj na tarce. Kapustę pokrój w grube plastry. Grzyby

zalej wrząca wodą, poczekaj chwilę, aż zmiękną i pokrój w plastry.

3. Grzyby wrzuć na gorąca patelnię, dodaj dwie łyżki zwykłego oleju i trzy łyżki oleju sezamowego. Dodaj szalotkę, czosnek,

chili i kapusty bok choy, wszystko razem smaż chwilę, a następnie dodaj imbir i sos sojowy. Zamieszaj kilka razy.

4. Farsz odstaw do ostygnięcia, a następnie umieść w kieszonkach kotletów.

5. Schab faszerowany grzybami grilluj na dobrze rozgrzanym grillu, na tackach aluminiowych po około 10 minut z każdej

strony.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-faszerowany-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grillowana karkówka w śliwowicy z grzankami z powidłami
śliwkowymi

przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka wieprzowa (4 steki) - 600 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

śliwowica - 100 mililitrów

miód pszczeli - 2 łyżki

szczypta cynamonu

kolendra świeża - 0.5 pęczków

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

olej - 5 łyżek

powidła śliwkowe - 4 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

kolendra świeża - 0.5 pęczków

otarta skórka z 1 limonki

sok z 1/2 limonki

bagietka (kilka kromek)

Sposób przygotowania:

1. W misce połącz wszystkie składniki marynaty: podgrzany miód, śliwowicę, olej, musztardę, cynamon, pokrojoną kolendrę

oraz przyprawę Knorr. Wszystko razem wymieszaj.

2. Steki z karkówki osusz papierowym ręcznikiem, a następnie zanurz w przygotowanej marynacie. Miskę zafoliuj i odstaw do

lodówki na 30 minut.

3. Zamarynowane mięso ułóż na rozgrzanym grillu i smaż z obu stron po 6-7 minut, obracając co jakiś czas.

4. W międzyczasie powidła połącz z otartą skórką limonki, posiekaną papryczką chilli oraz pokrojoną kolendrą – dopraw do

smaku sokiem z limonki.

5. Kromki bagietki ułóż na grillu i opiecz krótko z obu stron – na chrupiące grzanki nałóż śliwkowe smarowidło i ułóż na

półmisku. Gotowe steki z karkówki podawaj z grzankami i sałatką z rukoli.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grillowana-karkowka-w-sliwowicy-z-grzankami-z-powidlami-sliwkowymi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Żeberka w piwie i miodzie
przepisy.pl

160 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

żeberka - 1 kilogram

miód - 3 łyżki

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

piwo pszenne - 500 mililitrów

3 cm świeżego imbiru

mielona kolendra - 1 łyżeczka

ocet jabłkowy - 3 łyżki

trawa żubrowa (turówka wonna) - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Imbir obierz i zetrzyj na tarce.

2. Żeberka pokrój na mniejsze części np. w elementy zawierające tylko trzy kostki. Mięso dokładnie oprósz przyprawą Knorr i

odstaw do lodówki na co najmniej 12 godzin.

3. Po tym czasie żeberka ułóż na blasze do pieczenia piecz 120 minut w 160*C. Żeberka powinny być bardzo miękkie.

Wyjmij je z pieca, ostudź i zbierz powstałe podczas pieczenia soki.

4. W garnku połącz soki z pieczenia z miodem, ketchupem, mieloną kolendrą, imbirem , octem, trawą żubrową i szklanką

piwa. Całość gotuj aż powstanie gęsta glazura.

5. Żeberka zanurz w sosie i pozostaw jak długo się da. Opiekaj na średnio rozgrzanym grillu pod przykryciem, na tackach

aluminiowych przez około 20- 30 minut. Obracaj mięso co jakiś czas i smaruj z wierzchu glazurą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zeberka-w-piwie-i-miodzie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grillowana karkówka z ziemniakami i sałatką z ciecierzycy
przepisy.pl

85 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka (4 steki) - 600 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

kwaśna gęsta śmietana - 4 łyżki

sok z 1/2 cytryny

sól i pieprz do smaku

ciecierzyca z puszki - 400 gramów

marynowana czerwona papryka - 0.5 sztuk

cebula czerwona - 1 sztuka

kolendra świeża - 1 pęczek

natka pietruszki - 1 pęczek

musztarda - 1 łyżka

olej - 7 łyżek

duży ziemniak - 4 sztuki

szczypior gruby (najlepiej z dymki) - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę do karkówki Knorr połącz w miseczce z olejem (4 łyżki), posiekana natką pietruszki oraz musztardą i

wymieszaj.

2. Wieprzowe steki posmaruj dokładnie marynatą i odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.

3. Ziemniaki wyszoruj dokładnie pod bieżącą wodą, następnie wysusz. Skrop oliwą, posyp odrobiną soli i czarnego pieprzu –

każdy z nich zawiń w aluminiową folię i wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika na 40 minut.

4. Śmietanę wymieszaj z pokrojonym grubo szczypiorem, dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą i pieprzem.

5. W międzyczasie przygotuj sałatkę – połącz ciecierzycę, pokrojoną w kostkę paprykę i cebulę oraz porwane w dłoniach

listki świeżej kolendry. Sos sałatkowy Knorr rozmieszaj z 3 łyżkami oleju i 3 łyżkami wody i wymieszaj – gotowy sos wlej do

sałatki i wymieszaj.

6. Steki z karkówki ułóż na rozgrzanym grillu i smaż z obu stron po 6-7minut. Upieczone ziemniaki odwiń z folii, natnij u góry

ostrym nożem „na krzyż” i ściśnij palcami tak, aby pojawił się miąższ upieczonego ziemniaka - w powstałe wgłębienia nałóż

śmietanę. Usmażone steki podawaj z ziemniakami i sałatka z ciecierzycy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grillowana-karkowka-z-ziemniakami-i-salatka-z-ciecierzycy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

