KLASYKA GRILLA,
CZYLI 12 PRZEPISÓW NA
PYSZNE SZASZŁYKI

przepisy.pl

Kurczak z grilla z papryką i ananasem
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kurczaka - 2 sztuki
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
ananas świeży - 1 sztuka
papryka czerwona - 1 sztuka
papryka zielona - 1 sztuka
sos sweet chilli - 80 mililitrów
kolendra świeża - 1 pęczek

30 minut

4 osoby

Łatwe

wędzona słodka papryka w proszku - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 4 łyżki
patyki drewniane do szaszłyków

Sposób przygotowania:
1. Piersi kurczaka, paprykę i ananasa pokrój w kostkę 3x3 cm. Kolendrę pokrój drobno, a patyki namocz w wodzie.
2. Przyprawę Knorr rozmieszaj z oliwą i wędzoną papryką. Do przygotowanej marynaty włóż pokrojone mięso i wymieszaj.
Odstaw na 15 minut.
3. Po tym czasie wszystkie składniki nabij na przemian na drewniane patyki.
4. Ułóż je na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez 15 minut, obracając co chwilę. Gotowe szaszłyki wyłóż na półmisek,
polej sosem sweet chilli i posyp pokrojoną kolendrą. Podawaj z sałatą i grzankami czosnkowymi.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyk z polędwicy wołowej ze śliwkami
przepisy.pl

Składniki:
polędwica wołowa - 500 gramów
suszone śliwki - 400 gramów
Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki
Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 100 mililitrów
plastry boczku - 20 sztuk
cebulki szalotki - 15 sztuk
musztarda sarepska - 4 łyżki

55 minut

8 osób

Łatwe

bataty (słodkie ziemniaki) - 2 sztuki
olej roślinny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Śliwki suszone zawiń w boczek. Szalotki zalej wrzącą wodą i odstaw, aby ostygły. Po tym czasie obierz.
2. Bataty obierz pokrój w kostkę około 1,5x1.5 centymetra. Polędwicę pokrój nieco grubiej, w kostkę 2x2 cm. Przygotuj
marynatę mieszając w misce olej, musztardę oraz przyprawę Knorr. Zamarynuj w niej pokrojone mięso.
3. Na patyki do szaszłyków nadziewaj po kolei przekrojone na pół cebulki, bataty, śliwkę z boczkiem, mięso. Czynność
powtórz, tak aby na patyku znalazły się po trzy kawałki każdego składnika.
4. Gotowe szaszłyki grilluj na średnio rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach przez około 20, do 40 minut, co jakiś czas
obracając szaszłyki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki z kurczaka z boczkiem
przepisy.pl

Składniki:
podudzia z kurczaka bez kości - 12 sztuk
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
boczek wędzony w kawałku - 100 gramów
śliwki suszone - 100 gramów
papryka zielona - 1 sztuka
cebula czerwona - 2 sztuki
brandy - 50 mililitrów

35 minut

4 osoby

Łatwe

oliwa z oliwek - 30 mililitrów
drewniane patyki do szaszłyków

Sposób przygotowania:
1. Podudzia pokrój w dość dużą kostkę – 3x3 cm. Boczek, cebulę i paprykę pokrój w podobnej wielkości kostkę, śliwki (w
całości) zalej brandy i odstaw na 15 minut.
2. W misce wymieszaj przyprawę Knorr z oliwą. Pokrojone mięso oraz boczek przełóż do miski i wymieszaj z przyprawą.
Odstaw również na 15 minut.
3. Po tym czasie wszystkie składniki nabijaj na przemian na drewniane patyki.
4. Tak przygotowane szaszłyki z kurczaka z boczkiem ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i piecz przez 10-15 minut obracając
je co 2-3 minuty. Gotowe podawaj z ulubioną sałatą i grzankami lub pieczonymi na grillu ziemniaczkami ziołowymi.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grillowane polędwiczki
przepisy.pl

Składniki:
polędwiczka wieprzowa - 1 sztuka
Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie
boczek wędzony w kawałku - 150 gramów
bakłażan - 1 sztuka
cebula czerwona - 2 sztuki
czosnek główka - 1 sztuka
papryka czerwona - 1 sztuka

50 minut

6 osób

Łatwe

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
kolendra świeża - 1 pęczek
czarnuszka - 1 łyżeczka
bagietka kromki - 8 sztuk
oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:
1. Bakłażana, cebule, czosnek w całości oraz paprykę ułóż na blasze do pieczenia, przykryj folią aluminiowa i wstaw do
nagrzanego do 200° C piekarnika na 25 minut. Po upieczeniu warzywa wystudź.
2. Warzywa obierz ze skóry, umieść w kielichu blendera i zmiksuj z oliwą (2 łyżki) i koncentratem na gładko. Na koniec dodaj
pokrojoną drobno kolendrę i wymieszaj. Dip dopraw do smaku, przełóż do miseczki i posyp czarnuszką.
3. Polędwiczkę oczyść z błon i pokrój w kostkę 3x3 cm – tak samo pokrój wędzony boczek. W misce połącz pozostałą oliwę
oraz przyprawę Knorr i wymieszaj.
4. Pokrojone mięso oraz boczek wymieszaj z przygotowaną marynatą, a następnie nabijaj na przemian na drewniane patyki.
5. Przygotowane szaszłyki ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż ok. 10 minut obracając co chwilę. Kromki bagietki
zgrilluj, a następnie posmaruj warzywnym dipem. Grillowane polędwiczki podawaj z grzankami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Yakitori z kurczaka
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka (bez kości i skóry) - 700 gramów
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
olej roślinny - 3 łyżki
sake - 150 mililitrów
ocet ryżowy - 50 mililitrów
sos sojowy (najlepiej japoński Kikkoman) - 100 mililitrów
mirin (słodkie wino ryżowe) - 50 mililitrów

40 minut

6 osób

Łatwe

cukier - 2 łyżki
dymka - 1 pęczek

Sposób przygotowania:
1. Pokrój dymkę w 2 cm kawałki. Kurczaka oczyścić z przerostów tłuszczy i niepotrzebnych żył czy ścięgien. Pokrój na małe 1
cm kawałki. W misce wymieszaj przyprawę Knorr z olejem i kurczakiem, odstaw w chłodne miejsce na około 12 godzin. Po
tym czasie mięso ściśle ponadziewaj na drewniane patyki do szaszłyków, na przemian z kawałkami cebuli.
2. W odpowiednim rondelku wymieszaj sos sojowy, ocet ryżowy, mirin i cukier. Całość gotuj 2-3 minuty.
3. Sos rozdziel na dwie części, połowę wylej na płaską blaszkę i obtocz w nim szaszłyki.
4. Yakitori z kurczaka opiekaj na grillu (najlepiej węglowym), często smarując sosem, przez ok. 7 minut z każdej strony, tak
aby mięso w środku było dopieczone.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki z karkówki z boczkiem i kiełbasą
przepisy.pl

Składniki:
karkówka - 600 gramów
Przyprawa do karkówki Knorr - 1 opakowanie
kiełbasa zwyczajna - 200 gramów
boczek wędzony w kawałku - 200 gramów
papryka zielona - 1 sztuka
cebula biała - 1 sztuka
musztarda - 2 łyżki

40 minut

4 osoby

Łatwe

olej - 3 łyżki
majeranek suszony - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:
1. Mięso pokrój w dużą kostkę. Kiełbasę, boczek oraz warzywa również pokrój w podobnej wielkości kawałki.
2. W misce połącz musztardę, olej i majeranek – dodaj przyprawę Knorr i wymieszaj. Do przygotowanej marynaty włóż
pokrojoną karkówkę. Odstaw do lodówki na 15 minut.
3. Po tym czasie wszystkie składniki nabijaj na przemian na drewniane patyki.
4. Szaszłyki ułóż na rozgrzanym ruszcie i smaż przez ok. 20 minut obracając co chwila. Gotowe szaszłyki podawaj z
musztardą i opiekanymi ziemniakami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Mega szaszłyk z karkówki z grilla
przepisy.pl

Składniki:
karkówka - 700 gramów
Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie
papryka kolorowa - 2 sztuki
cebula czerwona - 3 sztuki
boczek wędzony w kawałku - 200 gramów
rozmaryn świeży gałązka - 2 sztuki
olej rzepakowy - 5 łyżek

55 minut

6 osób

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Mięso umyj i osusz papierowym ręcznikiem, następnie pokrój w dość dużą – 4 cm kostkę. W misce połącz przyprawę Knorr
z olejem oraz posiekanym drobno rozmarynem. Dodaj pokrojone mięso i wymieszaj. Miskę zafoliuj szczelnie i wstaw na 15
minut do lodówki.
2. Warzywa oraz boczek pokrój w jednakowej wielkości kostkę, jak mięso.
3. Przygotuj długi, metalowy szpikulec, posmaruj go oliwą. Następnie nabijaj na przemian wszystkie składniki – mięso,
warzywa oraz boczek
4. Przygotowany szaszłyk ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez ok. 30 minut obracając go co kilka minut. Gotowe
mięso ściągaj ze szpikulca na talerze i podawaj z sałatą i pieczonymi ziemniakami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki z kurczaka z ananasem
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka - 3 sztuki
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
ananas świeży - 1 sztuka
sos sweet chilli - 100 mililitrów
świeża kolendra - 0.5 pęczków
masło - 1 łyżka
olej - 4 łyżki

35 minut

6 osób

Łatwe

czerwona cebula - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. Piersi osusz papierowym ręcznikiem i pokrój w kostkę 2 x 2 cm. Przyprawę Knorr połącz z olejem i wymieszaj – w
powstałej marynacie zanurz kawałki kurczaka.
2. Ananasa i cebulę pokrój w jednakowej wielkości kostkę, a następnie nabijaj na drewniane patyki na przemian z mięsem.
Jednak uprzednio patyki namocz na kilka minut w wodzie – nie będą się palić na grillu.
3. Szaszłyki ułóż na rozgrzanym grillu i smaż przez 15 minut obracając co chwilę.
4. W tym czasie sos sweet chilli podgrzej w rondelku, dodaj masło oraz pokrojoną drobno kolendrę. Gotowe szaszłyki ułóż na
półmisku, polej sosem chilli i podawaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki w marynacie orzechowej
przepisy.pl

Składniki:
polędwiczka wieprzowa - 2 sztuki
Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie
gruszka - 2 sztuki
ser z niebieską pleśnią - 100 gramów
oliwa - 4 łyżki
musztarda francuska - 2 łyżki
orzechy włoskie - 50 gramów

50 minut

6 osób

Łatwe

sałata rukola - 100 gramów
czerwona cebula - 3 sztuki
wino - 400 mililitrów
goździki - 2 sztuki
kawałek cynamonu - 1 sztuka
miód - 4 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Orzechy zmiel w kielichu miksera, w misce połącz orzechy, przyprawę Knorr, musztardę i oliwę. Polędwiczki oczyść z błon
i przerostów tłuszczu, pokrój w plastry o grubości 1 cm, wymieszaj w powstałej marynacie i odstaw na 3-4 godziny do
lodówki.
2. Gruszki pokrój na cząstki, pokrusz ser pleśniowy, Cebulę pokrój w półplastereki. W rondelku rozgrzej miód, dodaj goździki,
cynamon, cebule. Smaż wszystko razem, aż miód zacznie się karmelizować. Wlej wino i gotuj całość do zupełnego
odparowania wina. Cebule odstaw do wystygnięcia.
3. Plastry mięsa ułóż pomiędzy dwoma kawałkami foli spożywczej. Rozbij je na cienkie płaty, w środek nałóż łyżkę cebuli,
pleśniowy ser i odrobinę rukoli. Zawiń brzegi mięsa, a całość ściśle zroluj. Powstałe zraziki ponakłuwaj razem z gruszką na
patyki, po dwie sztuki.
4. Szaszłyki posmaruj z wierzchu pozostałą marynatą. Opiekaj je pod przykryciem na tackach aluminiowych na średnio
rozgrzanym grillu przez około 20-30 minut. Obracaj mięso co jakiś czas. Polędwiczki mogą być delikatnie różowe w środku.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Warzywny szaszłyk marynowany w jogurcie
przepisy.pl

Składniki:
bakłażan - 1 sztuka
cukinia - 1 sztuka
czerwona papryka - 1 sztuka
żółta papryka - 1 sztuka
cebulka szalotka - 10 sztuk
duży batat - 1 sztuka
papryczka habanero z puszki - 1 sztuka

40 minut

6 osób

Łatwe

Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 1 opakowanie
jogurt naturalny - 1 opakowanie
3 cm kawałek świeżego imbiru
limonka - 1 sztuka
kawałek ostrej papryczki chili - 1 sztuka
gałązka listków mięty - 2 sztuki
gałązka bazylii - 2 sztuki
papryczka habanero z puszki (lub łyżeczka sosu habanero) - 1 sztuka
jogurt - 100 mililitrów
majonez - 60 gramów

Sposób przygotowania:
1. Papryki, cukinię, batata i bakłażana pokrój w grubą na 2 cm kostkę. Szalotkę obierz i przekrój na pół. Bazylię i miętę
posiekaj.
2. W kielichu miksera umieść jogurt, imbir, czosnek, chili i dodaj opakowanie przyprawy do pikantnego grilla - nada ona
potrawie wyrazistego smaku. Wszystko razem dokładnie rozdrobnij.
3. W powstałej marynacie zanurz warzywa, a następnie ponadziewaj je na patyki.
4. Warzywa grilluj na tackach pod przykryciem na średnio rozgrzanym grillu przez około 20 minut, przekręcając warzywa co
jakiś czas. Warzywny szaszłyk podawaj z dipem z papryczki habanero.
5. Aby przygotować dip, w mikserze połącz majonez, sok z limonki, habanero i jogurt. Wszystko razem dokładnie rozdrobnij, a
powstały dip przełóż do miseczki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki z piersi indyka z szynką parmeńską i oscypkiem
przepisy.pl

Składniki:
piersi z indyka - 700 gramów
Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie
oliwa z oliwek - 6 łyżek
kiszone ogórki - 4 sztuki
kawałek oscypka - 4 sztuki
jarmuż - 100 gramów
ząbek czosnku - 1 sztuka

40 minut

6 osób

Łatwe

czerwona cebula - 1 sztuka
szynka parmeńska w plastrach - 100 gramów
cukinia - 2 sztuki
cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Pierś z indyka pokrój na długie cienkie pasy (ok. 10 cm x 4 cm). Mięso przełóż do miski, dodaj połowę oliwy i Przyprawę do
grillowanego kurczaka Knorr. Nada ona potrawie odpowiedniego smaku. Mięso odstaw na kilka godzin w chłodne miejsce.
2. Posiekaj czosnek, czerwoną cebulę pokrój w piórka, ogórka i oscypka przekrój na cztery części. Cukinię również przekrój
na cztery części i usuń gniazdo nasienne, a następnie pokrój grubą kostkę. Z cytryny otrzyj skórkę wyciśnij sok.
3. Na patelni rozgrzej dwie łyżki oliwy. Podsmaż na niej czosnek i szalotkę, dodaj jarmuż i smaż chwilę, aż jarmuż zmieni
kolor. Całość podlej jedną lub dwoma łyżkami wody. Smaż, aż woda zupełnie odparuje.
4. Na plaster zamarynowanego indyka nałóż podsmażony jarmuż kawałek ogórka i oscypka. Całość ściśle zroluj, zawiń w
szynkę parmeńską.
5. Pokrojoną cukinię przełóż do miski dodaj do niej sok z cytryny, otartą skórkę i pozostałą część przyprawy Knorr. Całość
dokładnie wymieszaj.
6. Roladki z indyka ponadziewaj na szpikulce na przemian z cukinią. Grilluj na średnio rozgrzanym grillu, na tackach
aluminiowych około 20 minut pod przykryciem tak, aby mięso było dopieczone w środku.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Mięsne szaszłyki na ostro z dipem serowym
przepisy.pl

Składniki:
Przyprawa pikantna do grilla Knorr - 1 opakowanie
mięso wołowo-wieprzowe - 500 gramów
natka pietruszki - 1 pęczek
cebula - 1 sztuka
oliwa - 4 łyżki
jogurt naturalny - 200 gramów
majonez - 2 łyżki

25 minut

6 osób

Łatwe

ser pleśniowy np. Gorgonzola - 30 gramów
sok z 1/4 cytryny
pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta
drewniane patyki do szaszłyków

Sposób przygotowania:
1. Mięso przełóż do miski, dodaj przyprawę do grilla Knorr, cebulę pokrojoną w drobną kostkę, połowę posiekanej natki
pietruszki oraz oliwę i wymieszaj.
2. Wyrób jednolitą masę, a następnie uformuj nieduże wałeczki – każdy z nich nabij na drewniany patyk.
3. Przygotowane szaszłyki ułóż na rozgrzanym grilluj i piecz ok. 10 minut obracając je co chwilę.
4. W międzyczasie przygotuj serowy dip: ser zetrzyj na tarce i połącz w miseczce z jogurtem, majonezem oraz sokiem z
cytryny. Dodaj pozostałą natkę pietruszki, dopraw do smaku i wymieszaj. Gotowe szaszłyki podawaj z dipem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

