
 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM,
ŁOSOSIEM, A MOŻE CHORIZO?

WYBIERZ SWÓJ NUMER 1!

przepisy.pl



Sałatka z kurczakiem wędzonym
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak wędzony - 150 gramów

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

3 garstki rukoli

4 liście raddichio

żurawina suszona - 2 łyżki

orzechy włoskie - 1 łyżka

kromka pieczywa tostowego - 4 sztuki

sok z cytryny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 6 łyżek

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa okrój ze skóry, a następnie pokrój w kostkę 0,5x0,5 cm. Natkę posiekaj. Na patelni rozgrzej 3 łyżki oliwy,

dodaj pieczywo oraz posiekany czosnek. Grzanki opiekaj na patelni do momentu, gdy nabiorą złotego koloru. Dopraw do

smaku i dodaj natkę.

2. Raddicchio porwij na mniejsze kawałki. Orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni, a następnie pokrusz. Kurczaka porwij

na kawałki.

3. W salaterce wymieszaj sałaty, mięso z kurczaka, żurawinę oraz orzechy.

4. W miseczce połącz zawartość opakowania Knorr, sok z cytryny oraz oliwę. Dokładnie wymieszaj.

5. Gotowym sosem polej sałatkę, posyp po wierzchu chrupiącymi grzankami i podawaj.

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

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


Wiosenna sałatka z jajkiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży łosoś - 200 gramów

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 1 opakowanie

pomidory koktajlowe - 10 sztuk

jajko przepiórcze - 8 sztuk

sałata lodowa - 0.25 sztuk

sałata radicchio - 0.5 sztuk

kiełki słonecznika, garstka

zrębki drewniane do wędzenia - 2 łyżki

skórka otarta z połowy cytryny

sól morska - 1 szczypta

sok z limonki - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Filet z łososia osusz papierowym ręcznikiem. Następnie skrop oliwą, posyp solą i skórką z cytryny.

2. Na suchą patelnię wysyp drewniane zrębki i połóż kratkę. Patelnię podgrzewaj do momentu, gdy zrębki zaczną się lekko

dymić – na kratce ułóż łososia, patelnię przykryj i pozostaw na 3-4 minuty. Po tym czasie patelnię odkryj i wstaw do

nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 5 minut. Po upieczeniu rybę wystudź.

3. Jajka ugotuj na twardo (3 minuty), wystudź i obierz, pokrój na połówki. Sałaty porwij na mniejsze kawałki, pomidorki na

połówki. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z oliwa i sokiem z limonki.

4. Sałaty wymieszaj z kiełkami słonecznika, dodaj pomidorki i przełóż do salaterki. Na wierzchu sałatki rozłóż połówki jajka

oraz kawałki ryby porwane w ręku.

5. Sałatkę polej przygotowanym sosem, 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/wiosenna-salatka-z-jajkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kaszą kuskus
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza kuskus - 200 gramów

Sos sałatkowy Włoski z suszonymi pomidorami Knorr - 1
opakowanie

bulion warzywny - 200 mililitrów

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 łyżeczka

rodzynki - 2 łyżki

ser feta - 30 gramów

kolendra świeża - 1 pęczek

sok z cytryny - 3 łyżki

miód - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kaszę przesyp do miski, zalej gorącym bulionem i przykryj. Odstaw na 10 minut. Przygotuj sos – zawartość opakowania

Knorr połącz z sokiem z cytryny, miodem, oliwą i wymieszaj.

2. Pierś z kurczaka osusz papierowym ręcznikiem, skrop oliwą i posyp przyprawą do kurczaka. Usmaż na grillowej patelni i

wystudź. Rodzynki namocz krótko w gorącej wodzie.

3. Kaszę wymieszaj widelcem. Następnie dodaj pokrojone w grubą kostkę mięso, pestki granatu, rodzynki, oraz posiekaną

kolendrę.

4. Do kaszy wlej przygotowany sos, listki kolendry i wymieszaj. Sałatkę wyłóż na półmisek, posyp pokruszonym serem i

podawaj.

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-kuskus
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Włoska sałatka z cukinią
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

Sos sałatkowy Paprykowo-ziołowy z białym pieprzem Knorr - 1
opakowanie

filet z łososia - 250 gramów

garść roszponki - 3 sztuki

oliwki zielone - 2 łyżki

papryka czerwona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

mini kulki mozzarelli - 12 sztuk

skórka otarta z 1 cytryny

sok z cytryny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

sól morska - 1 szczypta

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos – zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z sokiem z cytryny i oliwą.

2. Rybę osusz papierowym ręcznikiem i pokrój w kostkę 2 na 2 cm. Skrop odrobiną oliwy, oprósz przyprawami i obtocz w

skórce cytrynowej. Łososia wyłóż na blachę do pieczenia wyłożoną pergaminem i wstaw do nagrzanego do 180 °C na 4

minuty.

3. Cukinię pokrój w plastry o grubości 0,5 cm, paprykę w cząstki, a cebulę w ósemki. 2-3 łyżki oliwy rozgrzej na dużej patelni i

przesmaż pokrojone warzywa. Wystudź.

4. W dużej misce połącz roszponkę, warzywa, oliwki oraz kulki mozzarelli.

5. Dodaj przygotowany sos i wymieszaj. Sałatkę wyłóż na półmisek, na wierzchu sałatki rozłóż kawałki ryby i podawaj,

najlepiej z chrupiącymi grzankami czosnkowymi.

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

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


Sałatka z tuńczykiem w awokado
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

cytryna - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

tuńczyk w zalewie - 2 puszki

awokado - 6 sztuk

pomidory koktajlowe śliwkowe - 100 gramów

jajka przepiórcze - 6 sztuk

rukola - 100 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

pestki z dyni - 2 łyżki

czarne oliwki - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos sałatkowy - w tym celu wymieszaj wyciśnięty z cytryny sok z oliwą i sosem sałatkowym Knorr.

2. Awokado przetnij wzdłuż na pół i łyżką delikatnie wydrąż miąższ, zachowaj skorupkę. Miąższ pokrój w kostkę o grubości 2

cm. Pomidory przekrój na pół, czerwona cebule obierz i pokrój w cienkie półplastry, a nasiona dyni upraż na patelni.

3. Jaja przepiórcze ugotuj na twardo, obierz i przekrój na pół. Tuńczyka przełóż z puszki, odciśnij z zalewy i delikatnie

pokrusz na mniejsze kawałki.

4. W misce wymieszaj rukolę, kawałki awokado i tuńczyka, czerwoną cebulę, pomidorki. Sałatkę nałóż do łupin z awokado.

Udekoruj ją jajkami i czarnymi oliwkami, posyp delikatnie pestkami dyni i polej obficie przygotowanym dresingiem.

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

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


Sałatka z makaronem penne i chorizo
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

awokado - 1 sztuka

Sos sałatkowy Włoski z suszonymi pomidorami Knorr - 2
opakowania

makaron penne - 100 gramów

kiełbasa chorizo - 200 gramów

zielone oliwki - 100 gramów

czarne oliwki - 100 gramów

musztarda Dijon - 2 łyżki

suszone pomidory - 100 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

pomidory koktajlowe - 100 gramów

parmezan - 3 łyżki

kapary - 3 łyżki

oliwa z suszonych pomidorów - 6 łyżek

orzeszki piniowe - 4 łyżki

ocet jabłkowy - 50 mililitrów

rukola - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj wcześniej według wskazówek na opakowaniu i wystudź. Chorizo pokrój w półplastry, wstaw na 10 minut

do nagrzanego piekarnika tak, aby kiełbaski zrobiły się chrupkie i wytopiły nadmiar tłuszczu.

2. Oliwki czarne i zielone przekrój na pół, posiekaj kapary, pomidory suszone pokrój w paseczki, świeże pomidory przekrój na

pół, awokado obierz i pokrój w 1 cm grubości kostkę, czerwoną cebulę obierz i pokrój w półplastry, orzeszki pinii upraż na

złoty kolor na patelni.

3. W misce pomieszaj musztardę, ocet jabłkowy, olej z pomidorów suszonych oraz dresing sałatkowy.

4. W powstałym sosie umieść ugotowany makaron, kiełbasę oliwki, awokado, kapary, rukolę, orzeszki pinii, pomidory świeże

i suszone. Dodaj tarty parmezan, całość dokładnie wymieszaj i przełóż do odpowiedniej miski.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-makaronem-penne-i-chorizo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczoną kaczką
przepisy.pl

10 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 1 sztuka

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

4 garstki mieszanych sałat: raddicchio, rukola, sałata lodowa

mango - 1 sztuka

granat - 1 sztuka

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

skórka z pomarańczy

cukier - 1 łyżeczka

sól morska - 1 łyżeczka

ocet balsamiczny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś osusz papierowym ręcznikiem. Skórę ponacinaj ostrym nożem. W miseczce wymieszaj skórkę z pomarańczy, sól

oraz cukier. Natrzyj pierś i odstaw na 1 godzinę do lodówki.

2. Po tym czasie marynatę ściągnij z mięsa. Pierś ułóż na zimnej patelni skórą do dołu i smaż na wolnym ogniu. Po kilku

minutach, gdy skóra lekko się zarumieni, mięso przewróć na drugą stronę. Smaż do momentu, gdy mięso w środku będzie

różowe, ale nie krwiste. Po usmażeniu pierś wystudź.

3. Mango obierz i pokrój w cząstki – ósemki. Z granatu wyjmij pestki. Sałaty wymieszaj i przełóż na półmisek. Owoce rozłóż

na sałatach.

4. W słoiczku połącz oliwę, ocet, musztardę oraz zawartość opakowania Knorr. Zamknij słoiczek i energicznie potrząsając,

wymieszaj składniki sosu.

5. Wystudzoną pierś kaczki pokrój w cienkie plastry i ułóż na sałacie. Całość polej przygotowanym sosem i podawaj najlepiej

z chrupiącymi grzankami z bagietki.

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

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


Sałatka z kaszą jaglaną
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

łosoś świeży - 150 gramów

skórka otarta z 1 cytryny

garstka kiełków słonecznika

paluszki grissini - 8 sztuk

sól morska - 1 szczypta

sok z cytryny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 4 łyżeczki

zrębki drewniane do wędzenia

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu, a następnie wystudź. Paprykę zawiń w folię aluminiową

i upiecz w piekarniku (10 minut, 180° C). Po tym czasie wystudź i obierz.

2. Rybę skrop jedną łyżeczką oliwy, posyp skórką z cytryny i oprósz pieprzem oraz solą. Na suchą patelnię wyłóż drewniane

zrębki, a następnie połóż na niej metalową kratkę i rozgrzej patelnię. Na kratce połóż rybę, patelnię przykryj i podgrzewaj na

wolnym ogniu przez 5 minut.

3. Po tym czasie rybę wraz z patelnią, przełóż do piekarnika i piecz przez kolejne 5 minut. Po upieczeniu ryby, wystudź ją i

porwij na mniejsze kawałki.

4. Paprykę oraz cebulę pokrój w cienkie paseczki. Zawartość opakowania sosu koperkowo-ziołowego Knorr wymieszaj z

pozostałą oliwą i sokiem z cytryny.

5. W misce połącz kaszę, paprykę oraz cebulę. Dodaj przygotowany sos i wymieszaj. Następnie sałatkę przełóż do salaterki.

Na wierzchu rozłóż kawałki łososia i kiełki. Danie podawaj z paluszkami grissini.

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-jaglana
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka szpinakowa z boczkiem
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak świeży - 100 gramów

Sos sałatkowy Włoski z suszonymi pomidorami Knorr - 1
opakowanie

boczek wędzony w plastrach - 6 sztuk

truskawki świeże - 6 sztuk

ser kozi - 30 gramów

orzeszki piniowe - 1 łyżka

kromka pieczywa tostowego - 2 sztuki

kilka listków świeżej mięty

ocet balsamiczny - 3 łyżki

miód - 1 łyżeczka

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos – zawartość opakowania Knorr połącz z octem, miodem, musztardą oraz oliwą i dokładnie wymieszaj w

zamkniętym słoiczku energicznie nim potrząsając.

2. Boczek umieść między dwoma arkuszami pergaminu, ułóż na blasze, przyciśnij drugą blachą i wstaw do nagrzanego do

180 °C piekarnika. Piecz przez 15 minut. Szpinak porwij lub pokrój na 2-3 cm szerokości paski. Truskawki pokrój na ćwiartki.

3. Pieczywo okrój ze skórek, a następnie pokrój w kostkę. Opiecz na rozgrzanej suchej patelni na złoty kolor. Orzeszki upraż

na patelni.

4. Szpinak nałóż do słoików, włóż truskawki, orzeszki oraz pokruszony ser i polej przygotowanym sosem. Wierzch sałatki

posyp pokruszonym boczkiem oraz grzankami i podawaj.

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

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


Orientalna sałatka
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

garść rukoli - 3 sztuki

Sos sałatkowy Truskawkowy z chili Knorr - 1 opakowanie

łosoś wędzony - 50 gramów

cukinia - 0.5 sztuk

awokado - 1 sztuka

sezam biały - 4 łyżki

sok z limonki - 3 łyżki

posiekana papryczka chilli - 0.25 łyżeczek

imbir świeży starty - 1 szczypta

olej sezamowy - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos – zawartość opakowania Knorr połącz z sokiem z limonki, chilli, imbirem oraz olejem sezamowym i

wymieszaj.

2. Awokado przekrój wzdłuż na pół ostrym nożem, wyjmij pestkę, a następnie wydrąż miąższ. Pokrój w paski.

3. Cukinię pokrój w plastry i zgrilluj. Sezam upal na suchej rozgrzanej patelni na złoty kolor, a łososia pokrój w cienkie

plastry.

4. Na półmisku rozłóż rukolę, na wierzchu ułóż kawałki awokado, cukinię oraz plastry łososia.

5. Sałatkę polej przygotowanym sosem, posyp sezamem i podawaj.

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

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

