MIĘSO I SOS

MAŁŻEŃSTWO IDEALNE

przepisy.pl

Cytrynowe skrzydełka w czosnku i parmezanie
przepisy.pl

Składniki:
skrzydełka kurczaka  1 kilogram
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr  1 opakowanie
mąka ziemniaczana  1 łyżka
parmezan  50 gramów
olej  6 łyżek
ząbek czosnku  5 sztuk
Ketchup Hellmann's Extra Hot  2 łyżki

50 minut

6 osób

Łatwe

świeży tymianek  1 pęczek
cytryna  2 sztuki
świeżo mielony czarny pieprz  1 łyżeczka
orzechy włoskie  50 gramów
brązowy cukier  2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Skrzydełka umyj, osusz i porozcinaj na pojedyncze kawałki. Końcówkę skrzydełka zwaną lotką
usuń, bo nie nadaje się ona do grillowania. W miejsce wymieszaj Przyprawę do kurczaka Knorr,
mąkę ziemniaczana z olejem w powstałej marynacie obtocz skrzydełka. Skrzydełka pozostaw w
chłodnym miejscu w marynacie na co najmniej 12 godzin.
2. Przygotuj sos mieszając w moździerzu włoskie orzechy, brązowy cukier, posiekany tymianek,
czosnek, ketchup Hellmann's, sok oraz otartą skórkę z cytryny.
3. Skrzydełka grilluj na średnio rozgrzanym grillu, pod przykryciem po około 10 minut z każdej
strony. Po tym czasie przełóż je do sosu i dokładnie wymieszaj. Ułóż ponownie na grillu. Dopiekając
je przez kolejne 10 minut. W tej fazie odwracaj kawałki co jakiś czas aby się nie przypaliły. Na
koniec grillowania skrzydełka jeszcze raz obtocz w marynacie i przełóż na półmisek podawaj z
pozostała marynatą.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Extra pikantne udka z grilla z ogórkową salsą
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka  8 sztuk
Sos Hellmann's STEAK  2 łyżki
Przyprawa do mięs Knorr  1 łyżeczka
papryka chilli w płatkach  1 łyżeczka
miód  4 łyżki
oliwa z oliwek  2 łyżki
ogórek świeży  1 sztuka
cebula czerwona  1 sztuka

45 minut

4 osoby

Średnie

jogurt naturalny  4 łyżki
świeża mięta kilka listków
kumin  1 łyżeczka
skórka otarta z limonki
sok z 1 limonki

Sposób przygotowania:
1. Udka oczyść, umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Ostrym nożem natnij mięso wzdłuż kości i
usuń je wraz ze ścięgnami.
2. Miód podgrzej w rondelku z płatkami chilli oraz kuminem. Następnie połącz z sosem Hellmann’s
Steak, przyprawą Knorr, skórką z limonki oraz oliwą. Powstałą marynatą posmaruj płaty mięsa, zwiń
je w roladki i odłóż w chłodne miejsce na 30 minut.
3. Po tym czasie każdą z porcji zawiń w folię aluminiową posmarowaną lekko oliwą i uformuj
jednakowej wielkości „batony”.
4. Tak przygotowane mięso połóż na rozgrzanym grillu i piecz przez 20 minut obracając co jakiś
czas.
5. Ogórka oraz cebulę pokrój w drobną kostkę, połącz z jogurtem, sokiem z limonki oraz
posiekanymi listkami mięty. Dopraw do smaku. Gotowe roladki odwiń z folii, przekrój pod skosem na
połówki i podawaj z ogórkową salsą oraz pieczywem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grillowane steki z polędwicy z szynką suszoną,
figami, serem kozim i sosem pieprzowym
przepisy.pl

Składniki:
polędwica wołowa  600 gramów
Przyprawa do grilla Knorr  2 łyżki
Sos Hellmann's GREEN PEPPER  4
łyżki
szynka Parmeńska lub Schwarzwaldzka 
8 plastrów
figi  2 sztuki
ser kozi  100 gramów

30 minut

4 osoby

Średnie

oliwa  3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Mięso oczyść z błon, osusz papierowym ręcznikiem a następnie przekrój wzdłuż na pół. Z obu
kawałków mięsa wytnij po cztery steki.
2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr z oliwą. Powstałą marynatą pokryj steki, przykryj folią i
odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.
3. Po tym czasie każdy stek zawiń dookoła w plaster szynki. Steki ułóż na rozgrzanym grillu i smaż
po 3 minuty z każdej strony.
4. Na chwilę przed końcem smażenia na każdym steku połóż po kawałku figi oraz koziego sera.
5. Gotowe steki z rozpuszczonym już serem przełóż na półmisek i polej sosem Hellmann’s Green
Pepper. Podawaj z grillowaną grzanką i sałatą.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Grillowany Butterfly z polędwicy z rukolą,
pieczonymi ziemniakami i czosnkowym sosem
przepisy.pl

Składniki:
polędwica wołowa  800 gramów
Przyprawa do grilla Knorr  2 łyżki
Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
 4 łyżki
ziemniaki średniej wielkości upieczone w
piekarniku  4 sztuki
oliwa z oliwek  3 łyżki
musztarda Dijon  1 łyżka

30 minut

4 osoby

Łatwe

rukola, garstka  2 sztuki
Sos sałatkowy włoski Knorr  1 sztuka
cebula czerwona  1 sztuka
ser pleśniowy typu blue  50 gramów
uprażone pestki słonecznika  1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Polędwicę osusz papierowym ręcznikiem i pokrój na cztery jednakowej grubości steki. Następnie
każdy z nich natnij do ¾ głębokości w taki sposób, aby po rozchyleniu powstały dwa plastry mięsa.
2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr z oliwą i posmaruj przygotowane steki. Odstaw w
chłodne miejsce na 30 minut.
3. Upieczone ziemniaki natnij od góry ostrym nożem „na krzyż” i lekko ściśnij po bokach czterema
palcami. Skrop je oliwą i połóż na rozgrzanym grillu.
4. Zamarynowane mięso ułóż na rozgrzanym grillu i smaż po 2 minuty z każdej strony.
5. W międzyczasie przygotuj sos sałatkowy: zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z 3 łyżkami
wody i taką samą ilością oliwy. Gotowy sos połącz ze składnikami sałatki: rukolą, pokruszonym
serem oraz pestkami słonecznika.
6. Gotowe steki przełóż na półmisek, do środka każdego z nich nałóż porcję sałaty i zepnij
wykałaczką. Podawaj z grillowanymi ziemniakami oraz sosem Hellmann's Czosnkowym
wymieszanym ze szczypiorem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Karaibski kurczak z grilla z ananasową salsą
przepisy.pl

Składniki:
kurczak cały  1 sztuka
Ketchup Hellmann's Extra Hot  80
mililitrów
Przyprawa do grilla Knorr  1
opakowanie
szalotka  2 sztuki
korzeń imbiru (starty)  10 gramów
posiekany ząbek czosnku  1 sztuka

50 minut

6 osób

Łatwe

sos sojowy jasny  3 łyżki
mielone goździki i cynamon  1 szczypta
kilka gałązek świeżej bazylii
kilka gałązek świeżej mięty
Ketchup Hellmann's Pikantny  50
mililitrów
ananas dojrzały średniej wielkości  1
sztuka
cebula czerwona  1 sztuka
chilli strączek  1 sztuka
bazylia  1 pęczek
pęczek świeżej mięty
oliwa z oliwek  80 mililitrów
cukier brązowy  1 łyżka
sok z 1 limonki

Sposób przygotowania:
1. Kurczaka pokrój dowolnie na mniejsze części razem z kośćmi i skórą. Te części kurczaka, które
są grube, tak jak piersi czy udka, dodatkowo ponacinaj nożem w odstępach co 1 cm.
2. W misce pomieszaj: ketchup Hellmann's z Przyprawą do grilla Knorr, szalotkę, czosnek, imbir,
mielone goździki, cynamon, sos sojowy, posiekaną miętę i bazylię. Wszystko razem zmiksuj w
robocie kuchennym na gładką masę. W powstałej marynacie wymieszaj kawałki kurczaka i
pozostaw w misce pod przykryciem, w lodówce na następny dzień.
3. Kawałki kurczaka grilluj na tackach aluminiowych, w średniej temperaturze przez ok. 30 minut.

Najlepiej pod przykryciem, co jakiś czas obracając je i smarując pozostałą marynatą. Grilluj do
momentu gdy kurczak będzie miękki i rumiany.
4. Salsa ananasowa: obranego ananasa pokrój w drobna kostkę, dodaj do niego pokrojoną w
drobną kostkę czerwoną cebulę, ketchup, oliwę z oliwek, posiekane chilli oraz posiekaną bazylię i
miętę. Całość dopraw do smaku wyciśniętym sokiem z limonki i brązowym cukrem, wszystko razem
dokładnie wymieszaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kiełbasa z grilla z sosem chrzanowo
musztardowym
przepisy.pl

Składniki:
kiełbaski  500 gramów
Sos sałatkowy czosnkowy Knorr  1
opakowanie
Majonez Hellmann's Oryginalny  2 łyżki
kwaśna śmietana  3 łyżki
musztarda Dijon  3 łyżki
chrzan  2 łyżki

60 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. W miseczce połącz sos sałatkowy Knorr z Majonezem Babuni Hellmann's, śmietaną, musztardą i
chrzanem. Pozostaw dressing w lodówce na godzinę.
2. Kiełbaski ponacinaj w kratkę.
3. Grilluj kiełbaski przez 10 minut, obracając je kilkakrotnie.
4. Podawaj kiełbaski z chrzanowomusztardowym sosem i pieczywem podgrzanym na grillu.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kofta z sosem paprykowoziołowym
przepisy.pl

Składniki:
mielona jagnięcina  300 gramów
mielone mięso wołowe  300 gramów
Fix Gyros z sosem paprykowo
ziołowym Knorr  1 opakowanie
kumin rzymski mielony  1 łyżeczka
mała cebula  0.5 sztuk
natka pietruszki  2 łyżki
jajko  1 sztuka

30 minut

6 osób

Łatwe

Majonez Hellmann's Babuni  100
mililitrów
Ketchup Hellmann's Extra Hot  100
mililitrów
olej  50 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Mięso przełóż do miski, dodaj przyprawy z opakowania Fix Knorr oraz pokrojoną w drobną kostkę
cebulę i pozostałe składniki. Dokładnie wymieszaj i wyrób masę ręką.
2. Uformuj z mięsa nieduże wałki i nadziewaj je na patyczki do szaszłyków.
3. Olej rozgrzej na patelni i smaż mięso ok. 4 minuty z każdej strony, aż będzie rumiane.
4. Połącz majonez z ketchupem i dodaj zawartość saszetki sos paprykowoziołowy, po czym
dokładnie wymieszaj i przełóż do małej miseczki. Koftę podawaj z ryżem lub frytkami oraz sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Słodko kwaśne skrzydełka po koreańsku
przepisy.pl

Składniki:
skrzydełka z kurczaka  1 kilogram
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr  1 opakowanie
olej roślinny  2 łyżki
pasta z ostrej papryki Gochujang  100
gramów
cukier brązowy  3 łyżki
sos sojowy  2 łyżki

40 minut

6 osób

Łatwe

Ketchup Hellmann's Extra Hot  2 łyżki
ocet ryżowy  1 łyżka
mielony czosnek  1 łyżka
imbir  1 łyżeczka
szczypior z dymki  1 pęczek
olej sezamowy  1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Skrzydełka umyj i osusz. Porozcinaj na pojedyncze kawałki a końcówkę skrzydełka zwaną lotką
usuń  nie nadaje się ona do grillowania. W miejsce wymieszaj Przyprawę do pikantnego kurczaka
Knorr z olejem. W powstałej marynacie obtocz skrzydełka. Skrzydełka pozostaw w chłodnym
miejscu w marynacie na co najmniej 12 godzin.
2. Przygotuj sos mieszając wszystkie składniki ze sobą.
3. Skrzydełka grilluj na średnio rozgrzanym grillu pod przykryciem, po około 10 minut z każdej
strony. Po tym czasie przełóż je do sosu dokładnie wymieszaj. Ułóż ponownie na grillu. Dopiekając
je przez kolejne 10 minut. W tej fazie odwracaj kawałki co jakiś czas aby się nie przypaliły.
4. Na koniec grillowania skrzydełka jeszcze raz obtocz w marynacie, przełóż na półmisek i posyp z
wierzchu pokrojonym szczypiorem. Podawaj z resztą sosu.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyk z parówek
przepisy.pl

Składniki:
parówki  4 sztuki
boczek  8 plastrów
cebulki marynowane  8 sztuk
ogórki kiszone  3 sztuki
suszone śliwki  8 sztuk
dojrzałe pomidory  3 sztuki
czerwona cebula  1 sztuka

30 minut

4 osoby

Łatwe

Ketchup Hellmann's Pikantny  100
mililitrów
oliwa z oliwek  3 łyżki
ząbki czosnku  2 sztuki
sok z 1 limonki
papryczka chilli  1 sztuka
posiekany szczypiorek  2 łyżki
posiekana natka kolendry  2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Parówki obierz z foli i pokrój na mniejsze około 2 cm kawałki. Każdy kawałek z osobna zawiń w
plaster boczku.
2. Na patyczki od szaszłyków nadziewaj po kolei kawałek parówki, marynowane cebulki, kawałek
kiszonego ogórka i suszonej śliwki.
3. Parówki grilluj na tackach aluminiowych na średnio rozgrzanym grillu. Grilluj około 20 minut
przekręcając szaszłyki co jakiś czas. Gotowe szaszłyki podawaj z salsa pomidorową
4. Przygotuj salsę. Pomidory pokrój w 0,5 cm kostkę, cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę,
podobnie chili i czosnek. Dodaj kolendrę, szczypior, oliwę i ketchup Hellmann's. Wszystko razem
dokładnie wymieszaj. Całość dopraw do smaku sokiem z limonki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Szaszłyki z łopatki wieprzowej
przepisy.pl

Składniki:
łopatka świeża, w miarę chuda  700
gramów
Przyprawa do grilla Knorr  3 łyżki
musztarda Dijon  2 łyżki
oliwa  3 łyżki
Sos Hellmann's Czosnkowy  4 łyżki
zielony ogórek  3 sztuki
mięta  1 pęczek

45 minut

5 osób

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Mięso z łopatki pokrój w grubą 23 cm kostkę. Mięso przełóż do miski, pomieszaj z Przyprawą do
grilla Knorr, oliwą i musztardą.
2. Kawałki ponadziewaj na patyki od szaszłyków, będzie je łatwiej przekręcać. Szaszłyki ułóż na
średnio rozgrzanym grillu na tackach. Grilluj przez około 2030 minut pod przykryciem, co jakiś czas
przekręcając szaszłyki, tak aby się nie przypaliły. Mięso grilluj aż będzie miękkie i rumiane.
3. W międzyczasie pomieszaj pokrojone w kosteczkę ogórki z sosem Hellmann’s Czosnkowym i
posiekaną miętą. Szaszłyki podawaj z dipem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

