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Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich
ziemniaków
przepisy.pl

Składniki:
indyk w całości - 5 kilogramów
kefir lub jogurt - 1 litr
czosnek główka, wcześniej upieczona - 1
sztuka
Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów
ostra papryka - 1 łyżeczka
cytryna - 2 sztuki
orzechy pekan - 100 gramów

90 minut

8 osób

Łatwe

rodzynki - 100 gramów
słodkie ziemniaki - 2 kilogramy
imbir świeży - 10 gramów
szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk
cynamon - 2 łyżki
syrop klonowy - 100 mililitrów
pomarańcze - 2 sztuki
rozmaryn, doniczka - 1 sztuka
sok i kości po upieczeniu indyka
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 5 sztuk
margaryna lub masło,kostka

Sposób przygotowania:
1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn,
sokiem wyciśniętym z cytryn oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą
natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do zamarynowania na co najmniej 12 godzin.
Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse dobrze przejść
aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.
2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z
posiekanym rozmarynem, orzechami pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem,
przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy, syropem klonowym i kostka
masła.

3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i
zwiąż nogi na krzyż.
4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając
wytapiającym się tłuszczem.
5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na
mniejsze kawałki i ułóż w brytfance na wyjętym ze środka farszu.
6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut.
Powstały wywar przecedź. Powinno go być około 1 litra.
7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej
niż 1 litr, zmniejsz ilość esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierś z kurczaka faszerowana grzybami
przepisy.pl

Składniki:
szalotka - 1 sztuka
ząbki czosnku - 6 sztuk
oliwa z oliwek - 80 mililitrów
papryczka czerwona chilli, strąk - 1 sztuka
natka pieruszki - 1 pęczek
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka
cytryna - 2 sztuki

60 minut

4 osoby

Łatwe

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem 100 mililitrów
śmietana - 100 mililitrów
piersi z kurczaka ze skórką - 4 sztuki
pieczarki - 300 gramów
suszone grzyby leśne - 200 gramów
cebula - 1 sztuka
bułka tarta - 1 łyżka
Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki
olej roślinny - 80 mililitrów
pieprz

Sposób przygotowania:
1. Suszone grzyby zalej szklanką gotującej się wody, całość odstaw na ok. 10 minut tak aby
grzyby zmiękły. W tym czasie na części oleju podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i pokrojone w
plastry pieczarki. Gdy woda z pieczarek odparuje, dodaj pokrojone w paski suszone grzyby.
Całość dopraw pieprzem, dodaj łyżkę bułki tartej. Farsz odstaw do wystygnięcia.
2. W piersi z kurczaka zrób nacięcie. W powstałą kieszonkę włóż grzybowy farsz i zepnij
wykałaczkami. Mięso oprósz przyprawą do kurczaka. Obsmaż na patelni, a następnie wstaw na
około 15 minut do nagrzanego do 190°C piekarnika. Pod koniec pieczenia mięso podlej połową
szklanki wody. Powstały w ten sposób sok wykorzystaj do przygotowania sosu.
3. Na tej samej patelni, na której było przygotowywane mięso, na rozgrzanej oliwie podsmaż na
złoty kolor drobno posiekaną szalotkę, posiekany czosnek, pokrojoną w drobną kostkę papryczkę

chilli. Na koniec do sosu wlej sok z cytryny i 100 ml ciepłej wody lub soku z pieczenia mięsa.
4. 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 przez chwilę aż sos zgęstnieje. Sos odstaw na bok aby wystygł. Zimny
sos połącz z sosem Hellmann's i śmietaną, dodaj posiekaną natkę pietruszki. Podawaj na zimno z
mięsem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Faszerowane piersi z kurczaka z pęczakiem i
grzybami
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka - 4 sztuki
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki
pęczak - 100 gramów
cebula - 1 sztuka
ser żółty starty - 2 łyżki
olej - 3 łyżki

30 minut

4 osoby

Łatwe

grzyby suszone - 5 sztuk

Sposób przygotowania:
1. Grzyby namocz w 200 ml gorącej wody, następnie odcedź i pokrój w cienkie paseczki. Wywar
pozostaw.
2. Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż w rondelku wraz z grzybami. Dodaj kaszę i smaż chwilę
razem. Następnie wlej grzybowy wywar, dopraw do smaku i gotuj do momentu wchłonięcia
całego płynu. Po tym czasie zdejmij garnek z ognia, przykryj i odstaw na 10 minut.
3. Piersi umyj i oczyść. W każdej z nich wykonaj nożem nacięcie tak, aby powstał otwór.
Ugotowany pęczak wymieszaj z serem i napełnij tak powstałym farszem piersi kurczaka.
Nafaszerowane piersi skrop oliwą.
4. Mięso oprósz Przyprawą do kurczaka Knorr i smaż na patelni po 5 minut z każdej strony.
Podsmażone mięso odłóż na bok.
5. Na tą samą patelnię wlej 250 ml ciepłej wody, żeby sos był idealnie doprawiony i gęsty dodaj
esencję do sosu Knorr i rozmieszaj ją. Sos zagotuj, włóż z powrotem piersi i gotuj jeszcze 10
minut. Tak przygotowane piersi przed podaniem przekrój pod skosem na pół i podawaj z
chrupiącą sałatą oraz ziołową bagietką.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zapiekany pęczak z kurczakiem, serem
pleśniowym i orzechami
przepisy.pl

Składniki:
pęczak, ugotowany - 300 gramów
pierś z kurczaka - 2 sztuki
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka
cebula - 1 sztuka
pieczarki - 8 sztuk
pomidory suszone - 5 sztuk
ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

60 minut

4 osoby

Łatwe

śmietana kwaśna - 100 gramów
orzechy włoskie, garść
pieprz czarny
natka pietruszki, posiekana - 1 pęczek

Sposób przygotowania:
1. Piersi pokrój w kostkę 1x1 cm i obsmaż na patelni. Pieczarki oraz cebulę pokrój na mniejsze
kawałki, dodaj do kurczaka i smaż chwilę razem.
2. W misce połącz kurczaka z pieczarkami wraz z ugotowaną kaszą, dodaj pokrojone pomidory,
orzechy, posiekaną natkę oraz pieprz. Dodaj śmietanę i wymieszaj.
3. Kaszę przełóż do natłuszczonego naczynia żaroodpornego i posyp pokruszonym serem.
Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 15 minut.
4. Przygotuj sos pieczeniowy: Esencję do sosu pieczeniowego jasnego Knorr rozmieszaj
dokładnie w 300 ml ciepłej wody i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 3 minuty.
Gotową kaszę nałóż na talerze, polej przygotowanym sosem i podawaj jako danie główne.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Rumiane roladki z kurczaka z fasolką
szparagową i wędzonym boczkiem
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka, duża - 2 sztuki
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka
fasolka szparagowa zielona lub żółta
(ugotowana) - 20 sztuk
boczek wędzony w plastrach - 8 sztuk
olej - 3 łyżki

30 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Piersi przekrój wzdłuż na pół, następnie każdy kotlet rozbij cienko tłuczkiem przez folię
spożywczą. Każdy z nich oprósz Przyprawą do kurczaka.
2. Ugotowaną fasolkę podziel na cztery porcje – każdą z nich zawiń w plastry boczku i wyrównaj
boki powstałych „snopków”, odcinając ich końce.
3. Na każdy kotlet połóż przygotowany „snopek” i zwiń jak tradycyjne zrazy, zaczynając od
boków. Powstałe roladki zepnij wykałaczką.
4. Roladki smaż na patelni z każdej strony na złoty kolor – ok. 10 minut. Po tym czasie zdejmij je z
patelni i odłóż na talerz.
5. Na tą samą patelnię wlej szklankę ciepłej wody, dodaj esencję, dzięki której sosy będzie gęsty
i dobrze doprawiony i doprowadź do wrzenia. Roladki włóż do sosu i gotuj wszystko razem
jeszcze 2-3 minuty pod przykryciem. Pamiętaj, aby przed podaniem wyjąć z roladek wykałaczki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szybka potrawka z kurczaka
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka - 3 sztuki
Esencja do sosu do potrawki z
kurczaka Knorr - 2 sztuki
marchewka z groszkiem - 300 gramów
cebula - 1 sztuka
śmietana - 100 mililitrów
olej - 3 łyżki

30 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Piersi oraz cebulę pokrój w cienkie paski i usmaż na dużej patelni na rozgrzanym oleju.
2. Wlej 300 ml wody i dodaj Esencję do sosu Knorr, dzięki której potrawka będzie idealnie
doprawiona i odpowiednio gęsta. Rozmieszaj dokładnie i zagotuj.
3. Zmniejsz ogień, dodaj marchewkę z groszkiem i gotuj jeszcze 3-5 minut. Gotowe danie
podawaj z ryżem lub kaszą.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Potrawka z kurczaka z marchewką i groszkiem
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka - 400 gramów
marchewka z groszkiem, paczka - 1
sztuka
śmietana - 100 mililitrów
cebula - 1 sztuka
Esencja do sosu do potrawki z
kurczaka Knorr - 1 sztuka
olej - 50 mililitrów

15 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Pierś z kurczaka i cebulę pokrój w paseczki, podsmaż chwilę razem, zalej 200 ml wody i dodaj
marchew z groszkiem.
2. Patelnię zestaw z ognia, dodaj esencję, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony.
Całość dokładnie wymieszaj, upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła.
3. Wszystko razem gotuj jeszcze przez 4 minuty, po czym sos zapraw śmietaną.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Faszerowane udka z kurczaka z sałatką
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka - 1 kilogram
Esencja do sosu do potrawki z
kurczaka Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr
woda - 300 mililitrów
czerwona papryka - 100 gramów
por - 400 gramów
zielone oliwki - 100 gramów

90 minut

4 osoby

Średnie

ser feta - 200 gramów
jogurt - 100 mililitrów
ząbek czosnku - 1 sztuka
średniej wielkości zielony ogórek - 1
sztuka
rzodkiewka - 1 pęczek
orzechy włoskie - 20 gramów

Sposób przygotowania:
1. Udka z kurczaka umyj i osusz. Za pomocą małego noża oddziel mięso od kości – lekko je
nacinając, wyciągnij kość ze środka tak, aby mięso pozostało nienaruszone. Mięso dopraw do
smaku. Dla lepszego efektu możesz zamarynować je w Przyprawie do złotego kurczaka Knorr i
pozostawić w chłodnym miejscu na około 30 minut.
2. Pora, czosnek i czerwoną paprykę pokrój w drobną kostkę. Podsmaż na patelni, ostudź i
wymieszaj z serem feta oraz oliwkami. Tak przygotowanym farszem nadziej udka.
3. Mięso obsmaż równomiernie na patelni. Następnie sos grzybowy z opakowania Fix Knorr
połącz z 300 ml zimnej wody.
4. Przygotowanym sosem zalej mięso. Całość duś pod przykryciem około 20 minut, co jakiś czas
przekładając kurczaka na patelni. Udka podawaj z ryżem, ziemniakami lub kaszą.
5. Przygotuj sałatkę: ogórka oraz rzodkiewkę umyj i pokrój w drobną kostkę. Orzechy pokrusz i
dodaj do warzyw. Całość zalej sosem sałatkowym, po czym dokładnie wymieszaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczony udziec z indyka z sosem
przepisy.pl

Składniki:
udziec z indyka bez kości - 1.5
kilogramów
Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka
Naturalna Przyprawa do kurczaka
pikantna Knorr - 2 łyżeczki
olej - 65 mililitrów
cebula mała - 1 sztuka

60 minut

6 osób

Łatwe

śmietana 18 % - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Przyprawę wymieszaj z 3 łyżeczkami oleju i tak powstałą marynatą natrzyj mięso. Indyka
pozostaw do zamarynowania na kilka godzin.
2. Przygotowane w ten sposób mięso obsmaż na patelni. Przełóż je do naczynia żaroodpornego,
podlej szklanką wody i wstaw do nagrzanego do 190°C na 40 minut. Piecz pod przykryciem.
Zbierz powstały sok - posłuży do przygotowania sosu.
3. Na tej samej patelni na której smażyło się mięso, na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną
w drobną kostkę cebulę.
4. Dolej 250 ml ciepłej wody (razem z sokiem z pieczeni mięsa). Dodaj Esencję do sosu
pieczeniowego Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość dokładnie
wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj 2 minuty,
po czym sos zapraw śmietaną. Mięso podawaj z sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kaczka pieczona w pomarańczach
przepisy.pl

Składniki:
cała kaczka - 2 kilogramy
pomarańcze - 3 sztuki
świeży imbir - 15 gramów
cynamon - 1 łyżeczka
goździki tłuczone - 2 sztuki
Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki
olej roślinny - 50 mililitrów

90 minut

6 osób

Łatwe

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka
miód - 50 mililitrów
cynamon laska
goździki - 2 sztuki
świeży imbir - 10 gramów

Sposób przygotowania:
1. Pomarańcze otrzyj ze skóry, wyfiletuj, powstały sok i filety odłóż na bok, będą potrzebne do
przygotowania sosu.
2. Cynamon mielone goździki, połowę imbiru i połowę otartej skórki z pomarańczy połącz z
olejem i przyprawą do mięs. Marynatą natrzyj kaczkę od zewnątrz i wewnątrz. Odstaw na około
12 godzin w chłodne miejsce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.
3. Kaczkę umieść w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na
około 30 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kaczkę piecz jeszcze przez co
najmniej 1,5 godziny podlewając cały czas mięso wytapiającym się tłuszczem. Upieczona
klaczkę przetnij na pół, usuń wszystkie kości, mięso podziel na mniejsze kawałki.
4. Przygotuj sos. Na pozostałych kościach przygotuj sos zalewając je około litrem wody. Dodaj
cynamon, dwa goździki, pozostały imbir, miód, połowę skórki pomarańczy i gotuj około 40 minut,
aż płyn odparuje o ¾, przecedź go.
5. Do powstałego wywaru dodaj Esencję do sosu i dokładnie wymieszaj. Sos gotuj około 5 minut,
aż zgęstnieje. Pod koniec gotowania dodaj filety z pomarańczy wraz z sokiem. Wymieszaj razem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Uda z kaczki w pomarańczowym sosie
przepisy.pl

Składniki:
udka z kaczki - 6 sztuk
pomarańcze - 2 sztuki
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 3 łyżki
kawałek cynamonu - 1 sztuka
goździki - 2 sztuki
świeży imbir - 50 gramów

45 minut

6 osób

Łatwe

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka
cebula - 1 sztuka
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 3 łyżki
sok z pomarańczy - 1 szklanka

Sposób przygotowania:
1. Udka natrzyj przyprawą Knorr oraz skórką otartą z pomarańczy. Włóż je do odpowiedniego
naczynia z pokrywką i wstaw do nagrzanego do 160°C piekarnika na 2 godziny. Po tym czasie
udka odkryj i podpiecz używając górnego rusztu piekarnika tak, aby skórka była chrupiąca. Jeśli
uda ci się odzyskać sok z pieczenia użyj go do zrobienia sosu.
2. Na patelni na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj goździki,
cynamon i starty na tarce imbir. Całość zalej sokiem z pomarańczy i wywarem uzyskanym z
pieczenia kaczki.
3. Dodaj esencję do sosu Knorr, która idealnie doprawi sos. Całość gotuj aż sos zgęstniej a
następnie dodaj kawałki pomarańczy.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kaczka z sosem śliwkowym
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kaczki - 4 sztuki
śliwki wędzone bez pestek - 50 gramów
szalotka - 1 sztuka
Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki
goździki w całości - kilka sztuk
cynamon w laskach - kilka sztuk

45 minut

5 osób

Łatwe

cukier - 1 łyżka
olej - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Rozkrusz goździki i cynamon, a następnie wymieszaj z przyprawą do mięs i łyżeczką cukru.
2. Powstałą marynatę nałóż na każdą z piersi kaczki od strony mięsa. Piersi złóż układając je
jedna na drugiej skórą do góry. Mięso ponacinaj nożem w kratkę, ściśle zafoliuj i wstaw do
lodówki – najlepiej na 6 godzin.
3. Po tym czasie smaż mięso od strony skóry na bardzo wolnym ogniu ok. 10 minut, aż tłuszcz
zupełnie się wytopi. Następnie odwróć kaczkę i smaż jeszcze ok. 5 minut od strony mięsa.
Usmażoną kaczkę przełóż na talerz.
4. Przygotuj sos. Na patelni pozostaw 1 – 2 łyżki tłuszczu z pokruszonymi przyprawami
(cynamonem i goździkami), resztę tłuszczu usuń. Na gorącym tłuszczu podsmaż pokrojoną w
kostkę szalotkę, dodaj pokrojone w cienkie paseczki śliwki, a następnie dodaj szklankę wody i
esencję do sosu Knorr. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Sos gotuj 2- 3 minut aż zgęstnieje.
Kaczkę podawaj pokrojoną w plastry, na czerwonej kapuście z sosem śliwkowym i kluskami
śląskimi.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczona kaczka z cytrynowym aromatem
przepisy.pl

Składniki:
kaczka - 1 sztuka
Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka
Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki
imbir świeży starty - 1 łyżeczka
cebula posiekana - 1 sztuka
cytryna - 3 sztuki
wino białe - 200 mililitrów
miód - 2 łyżki

90 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Kaczkę osusz papierowym ręcznikiem a następnie natrzyj jej wewnętrzną i zewnętrzną stronę
Przyprawą do kurczaka Knorr.
2. Cytryny sparz wrzącą wodą. Dwie z nich pokrój w cząstki i włóż do środka kaczki. Kaczkę ułóż
w brytfance a ostatnią cytrynę pokrój w plastry i ułóż na wierzchu kaczki.
3. W rondelku zagotuj 300 ml wody, dodaj wino, imbir pokrojoną w cząstki cebulę oraz miód.
Całość wlej do brytfanki.
4. Brytfankę przykryj i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika. Piecz przez ok. 60 minut. Po
tym czasie zmniejsz temperaturę do 160°C, odkryj naczynie i piecz jeszcze przez 15 minut.
5. Powstały podczas pieczenia sos zlej do rondelka, dodaj Esencję Knorr, dzięki której sos
będzie odpowiednio gęsty i idealnie doprawiony i rozmieszaj ją. Sos zagotuj, zmniejsz ogień i
gotuj 3 minuty. Gotową kaczkę podawaj z przygotowanym sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

