
 

ROLADY, ROLADKI,
ZAWIJAŃCE

przepisy.pl



Zrazy wołowe w sosie własnym

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udziec wołowy - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 10 gramów

ogórek kiszony - 2 sztuki

boczek - 4 plastry

musztarda sarepska - 3 łyżki

ziele angielskie - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

szałwia - 4 sztuki

woda lub bulion drobiowy - 400 mililitrów

mąka pszenna - 10 gramów

margaryna - 10 gramów

olej do smażenia

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój wzdłuż włókien i lekko rozbij. Obsyp z obu stron przyprawą Knorr. Z jednej strony

posmaruj musztardą.

2. Ogórki pokrój w słupki, cebulę obierz i pokrój w grube piórka.

3. Na mięsie po stronie musztardy ułóż najpierw plaster boczku, tak żeby nie wystawał za mięso,

następnie słupek ogórka, piórka cebuli i listek szałwii. Zawiń całość jak roladę i zepnij

wykałaczką.

4. Obsmaż zrazy z każdej strony. Pozostałą cebulę posiekaj, wrzuć do garnka i przesmaż na

złoto, dodaj zrazy wraz z tłuszczem, na którym się smażyły, podlej wodą lub bulionem, dodaj ziele

angielskie i liść laurowy, dopraw solą i pieprzem. Duś do zmięknięcia mięsa około 30 minut.

5. Gotowe mięso wyjmij z garnka. Z sosu, który powstał podczas gotowania, zdejmij nadmiar

tłuszczu. Odparuj pół płynu, żeby powstał sos. W razie konieczności dodaj do sosu mąkę

rozrobioną z wodą i zahartowaną sosem. Dodawaj stopniowo, żeby sos nie wyszedł za gęsty.

Podawaj zrazy oblane sosem.
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Roladki z polędwiczek z suszoną śliwką i
oscypkiem

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe, 2 sztuki - 800
gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

średnie oscypki - 4 sztuki

śliwki suszone bez pestek - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

musztarda Dijon - 2 łyżki

cebula - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Cebule pokrój w plastry, przesmaż na dwóch łyżkach Ramy Smaż jak szef kuchni i odstaw na

bok do ostygnięcia.

2. Mięso umyj, oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Delikatnie nacinając po długości, mięso

rozetnij na jeden płat. Nałóż na niego folię spożywczą i rozbij na grubość 5 mm.

3. Przyprawę do wieprzowiny Knorr wymieszaj z czterema łyżkami Ramy Smaż jak szef kuchni i

posmaruj nią rozbity płat mięsa. Przyprawa zapewni roladkom odpowiednio wyrazisty smak.

4. Weź spory kawałek foli aluminiowej, również posmaruj go z wierzchu marynatą, ułóż na niej

rozbity płat mięsa i posmaruj go kilkoma łyżkami musztardy. Na mięso nałóż kawałki sera, śliwkę

i cebulę.

5. Brzegi mięsa zawiń do środka. Całość dość ściśle zroluj, zawijając w folię aluminiową.

6. Gotowe roladki wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 15 minut. Tak

przygotowane mięso będzie soczyste w środku. Po tym czasie roladki rozwiń na folii i pokrój na

centymetrowej grubości plastry. Podawaj z kaszą gryczaną lub ziemniakami.
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Grillowane roladki ze schabu zawijane w
wędzony boczek

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 400 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

ogórek kiszony - 3 sztuki

papryka konserwowa - 2 sztuki

majeranek suszony - 1 łyżeczka

boczek wędzony - 12 plastrów

Sposób przygotowania:

1. Kotlety rozbij cienko, oprósz przyprawą Knorr i posmaruj z jednej strony sosem Hellmann’s

Czosnkowym. Posyp majerankiem.

2. Ogórki oraz paprykę pokrój w cienkie paski i ułóż na kotletach. Następnie mięso zwiń w roladki.

3. Roladki ułóż na trzech plastrach boczku, a następnie zwiń je w boczek. Następnie każdą

roladkę zawiń w arkusz folii aluminiowej posmarowanej oliwą.

4. Roladki w folii ułóż na rozgrzanym grillu i opiekaj przez 20 minut przewracając co jakiś czas.

5. Po tym czasie gotowe roladki odwiń ostrożnie z folii i pokrój w grube plastry. Podawaj np. z

kaszą i sałatą.
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Schabowe roladki

przepisy.pl

30 minut 6 osób Średnie

Składniki:

kotlety schabowe - 6 sztuk

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

koper - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

śmietana - 2 łyżki

masło - 2 łyżki

bułka tarta - 1 szklanka

mąka pszenna - 2 łyżki

pieprz do smaku

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kotlety schabowe umyj, osusz i rozbij cienko.

2. Miękkie masło połącz z posiekanym koperkiem.

3. Każdy kotlet posmaruj masłem. Kotlety zawiń ciasno zaczynając od boków, potem przód tak, by

powstał walec.

4. Jajko roztrzep, wymieszaj ze śmietaną, dopraw pieprzem i przyprawą Knorr.

5. Roladki panieruj w mące, w jajku i śmietanie, a na końcu w bułce tartej.

6. Smaż na małym ogniu na złoty kolor, co jakiś czas obracając, by się równomiernie usmażyły.
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Rumiane roladki z kurczaka z fasolką
szparagową i wędzonym boczkiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

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

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.
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Roladki z bakłażana

przepisy.pl

40 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

bakłażany - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mascarpone - 100 gramów

ser ricotta - 100 gramów

mozzarella - 100 gramów

parmezan - 50 gramów

pomidory z puszki - 1 opakowanie

orzeszki pinii - 10 gramów

gęsta śmietana - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

salami - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bakłażany pokrój wzdłuż w 0,5cm plastry. Obficie oprósz solą i pozostaw na 20 minut. Po tym

czasie wyciśnij z nich powstałe soki a samego bakłażana opłucz po bieżącą wodą z nadmiaru

soli.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i ostrą papryczkę. Dodaj

pokrojoną w kostkę kiełbasę, orzeszki pinii oraz pokrojone w kostkę suszone pomidory. Całość

chwilę smaż a następnie usuń nadmiar tłuszczu. Farsz odstaw na bok do ostygnięcia.

3. W garnku wymieszaj Knorr Naturalnie smaczne z pomidorami z puszki i dodaj trochę wody.

Całość zagotuj. Połowę sosu przełóż do naczynia żaroodpornego.

4. Do podsmażonego farszu dodaj sery mascarpone, mozzarella i ricotta. Całość dokładnie

wymieszaj.

5. Nałóż farsz na plastry bakłażana, rozsmaruj i zroluj każdy plaster tworząc roladki. Gotowe

roladki ułóż na sosie. Całość przykryj kolejną warstwą sosu.



6. Na wierzch nałóż śmietanę. Całość posyp parmezanem. Wszystko razem piecz w nagrzanym

do 180°C piekarniku około 30 minut. Bakłażany podawaj posypane posiekaną bazylią.
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Zrazy z indyka z kaszą jaglaną, grzybami i
tymiankiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

kasza jaglana ugotowana - 200 gramów

grzyby suszone - 8 sztuk

pieczarki - 10 sztuk

cebula posiekana - 1 sztuka

czosnek posiekany, ząbek - 2 sztuki

tymianek świeży gałązka - 1 sztuka

tłuszcz do smażenia

jajko - 1 sztuka

mąka - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Grzyby namocz w ciepłej wodzie i pozostaw na 15 minut. Odcedź i pokrój w paski – wywar

pozostaw.

2. W garnku przesmaż posiekaną cebulę oraz czosnek, dodaj grzyby oraz kaszę. Wystudź i

przełóż do miski. Dodaj listki tymianku, wbij jajko, dopraw do smaku i dokładnie wymieszaj farsz.

3. Mięso pokrój w plastry i rozbij cienko przez folię spożywczą, dopraw do smaku. Na każdy

kawałek mięsa nałóż po łyżce przygotowanego farszu i zwiń jak tradycyjne zrazy.

4. Roladki zepnij wykałaczką, oprósz mąką i obsmaż w rozgrzanym garnku. Pokrojone w ósemki

pieczarki również dodaj do garnka i smaż chwilę razem. Wlej 500 ml wody, dodaj kostkę Rosołu z

kury Knorr i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień, przykryj garnek i duś zrazy przez 25 minut.
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Zrazy podhalańskie po makowsku

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

słonina lub boczek - 100 gramów

pasztet wieprzowy - 100 gramów

wątroba wieprzowa - 50 gramów

rydze lub pieczarki - 100 gramów

koncentrat pomidorowy - 100 gramów

cebula - 2 sztuki

mąka pszenna - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w centymetrowe grubości kotlety, ułóż pomiędzy dwoma warstwami folii i

dokładnie rozklep na cienkie płaty. Mięso oprósz przyprawa do mięs. Wątrobę pokrój w cienkie

plastry. Plastry przelej wrzątkiem.

2. Drobno pokrojoną słoninę wysmaż na patelni, na powstałym tłuszczu podsmaż pokrojone w

plastry cebule i grzyby. Wystudzony farsz połącz z drobno pokrojonym pasztetem.

3. Na płaty mięsa nanieś odpowiednią ilość farszu, połóż kawałek wątroby, a całość zroluj

zwijając wcześniej do środka boki. Zrazy zabezpiecz wykałaczką, aby się nie rozwinęły podczas

smażenia.

4. Mięsne roladki obtocz w mące, obsmaż ze wszystkich stron na patelni, dodaj koncentrat

pomidorowy. Całość zalej około 600ml wody, żeby danie nie straciło smaku podczas duszenia

dodaj Esencję do duszonych mięs Knorr, przykryj i duś około 30 minut aż mięso zrobi się miękkie,

a sos zgęstnieje. Przed podaniem pamiętaj aby usunąć wykałaczki ze zrazów.
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Karkówka po staropolsku

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

karkówka - 1 kilogram

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

mięso mielone drobiowe - 300 gramów

figi suszone - 200 gramów

śliwki suszone - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

migdały - 100 gramów

kolendra - 1 łyżka

ostra papryczka - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni używając rozgrzanej Rama Smaż jak szef kuchni.

Następnie odstaw na bok do ostygnięcia.

2. Cebulę, pokrojone figi, suszone śliwki, pokrojone lub pokruszone migdały, zmieloną kolendrę,

ostrą paprykę oraz szczyptę soli wymieszaj z mielonym mięsem.

3. Mięso rozetnij „jak książkę” i rozbij tłuczkiem na cienki płat, grubości ok. 1 cm. Mięso oprósz

dokładnie z dwóch stron Przyprawą do wieprzowiny Knorr. Przyprawa nada wieprzowinie

wyrazistego smaku.

4. Powstały farsz wyłóż na karkówkę, a następnie całość zroluj dokładnie i zawiń w folię

aluminiową, a następnie wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 90 minut. Tak

przygotowana karkówka będzie soczysta w środku.
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Śląska rolada wieprzowa z grzybami i kapustą

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy - 1.5 kilogramów

pieczarki - 400 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

majeranek - 1 łyżka

ząbki czosnku - 2 sztuki

kapusta kiszona - 300 gramów

woda - 2 szklanki

cebula - 2 sztuki

margaryna - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kapustę poszatkuj, zalej wodą i gotuj około 30 minut.

2. Cebulę oraz czosnek posiekaj i podsmaż na margarynie. Kiedy będą złociste, dodaj drobno

pokrojone pieczarki.

3. Gdy wszystko się usmaży dodaj odcedzoną kapustę, szklankę wody, majeranek i Esencję do

duszonych mięs, następnie duś, aż całość zgęstnieje.

4. Schab rozetnij wzdłuż na pół, nie docinając do końca, i rozłóż jak książkę. Następnie rozbij

lekko tłuczkiem tak, aby miał grubość około 1 cm.

5. Nałóż farsz z kapusty i zroluj ściśle mięso, obwiązując je dratwą.

6. Obsmaż mięso na rozgrzanej oliwie z obu stron. Następnie przełóż je do naczynia

żaroodpornego, dodaj szklankę wody i piecz w rozgrzanym do 160 °C piekarniku przez 45 minut.

Podawaj pokrojone w plastry np. z kaszą lub ziemniaczanym purée.
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