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przepisy.pl



Kurczak z jarmużem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

ząbki czosnku - 6 sztuk

udka z kurczaka - 750 gramów

cebula czerwona - 2 sztuki

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

Rama Classic - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Odetnij łodygi i posiekaj grubo liście jarmużu. Pokrój czosnek. Obtocz udka z kurczaka w 1 łyżce mąki. Pokrój cebulę.

2. W garnku rozgrzej 2 łyżki margaryny. Na dużym ogniu przyrumień udka kurczaka, smażąc je przez 3–4 minuty z każdej

strony. Wyjmij udka z garnka. Dodaj do garnka jeszcze 1 łyżkę margaryny. Smaż cebulę i jarmuż w małej ilości tłuszczu przez

5 minut aż będzie miękki. Dodaj pomidory i żeby sos było idealnie doprawiony i odpowiednio gęsty produkt Knorr Naturalnie

smaczne - Spaghetti Bolognese, a następnie zagotuj. Na koniec dodaj udka kurczaka.

3. Zmniejsz płomień i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut lub do całkowitego ugotowania mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pesto z jarmużu i suszonych pomidorów
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż świeży - 50 gramów

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Koperkowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

pomidory suszone - 3 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

orzeszki piniowe - 2 łyżki

parmezan lub inny twardy ser - 15 gramów

oliwa z suszonych pomidorów - 60 mililitrów

sok z cytryny - 3 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Liście jarmużu oczyść ze zgrubiałych łodyżek. Pomidory pokrój na mniejsze kawałki, czosnek posiekaj, a ser zetrzyj.

Orzeszki upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. W kielichu blendera umieść wszystkie rozdrobnione składniki, dodaj orzeszki, oliwę oraz sok z cytryny. Całość zmiksuj na

gładko.

3. Do sosu dodaj zawartość opakowania Knorr i wymieszaj. Jeśli sos będzie zbyt gęsty dodaj jeszcze odrobinę oliwy.

Powstały sos użyj do smarowania np. grzanek, do sałatek, czy też mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pesto-z-jarmuzu-i-suszonych-pomidorow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cukinia nadziewana
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia żółta - 1 sztuka

cukinia zielona - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

ostra papryka chilli, strąk - 1 sztuka

gałka muszkatałowa - 1 szczypta

cebula szalotka - 1 sztuka

żółtka - 2 sztuki

śmietana 18% - 200 mililitrów

jarmuż lub szpinak - 100 gramów

orzeszki pinii (prażone) - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

bułka tarta - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

ser ricotta - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i chilli, gdy cebula się zeszkli wrzuć posiekany jarmuż

oraz posiekane suszone pomidory. Wszystko razem smaż chwilę, na koniec dodaj uprażone orzeszki pinii. Farsz odstaw do

ostygnięcia.

2. Cukinie umyj przetnij na pół. Delikatnie za pomocą łyżki usuń część pestek ze środka.

3. Do wystudzonego jarmużu dodaj ser ricotta, część startego sera parmezan oraz żółtka, całość dopraw do smaku gałką

muszkatową i ewentualnie, jeśli uznasz to za konieczne, szczyptą soli i pieprzu. Wymieszaj razem.

4. Farsz nałóż do wydrążonych cukinii. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną, polej po wierzchu cukinii, całość posyp startym

pozostałym parmezanem i tartą bułką. Cukinie piecz w nagrzanym do 190°C piekarniku przez około 30 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cukinia-nadziewana
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z truskawkami i grillowanymi szparagami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży jarmuż - 80 gramów

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Truskawkowy Knorr - 1
opakowanie

truskawki świeże - 8 sztuk

koper włoski - 0.25 pęczków

szparagi białe - 4 sztuki

szparagi zielone - 4 sztuki

ser halloumi - 50 gramów

migdały w płatkach do podania

ząbek czosnku - 1 sztuka

ocet balsamiczny - 3 łyżki

miód - 1 łyżeczka

musztarda - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Jarmuż oczyść ze zgrubiałych łodyżek, truskawki pokrój na połówki. Koper pokrój w cienkie paski, a migdały upal na

suchej rozgrzanej patelni.

2. Szparagi oczyść i obgotuj. Zamarynuj w oliwie i posiekanym czosnku, następnie zgrilluj. Potem pokrój je na mniejsze

kawałki (2-3 centymetrowej długości).

3. Ser pokrój w plastry grubości 0,5 cm i również zgrilluj, następnie pokrój w nieduże trójkąty.

4. Przygotuj sos – zawartość opakowania sosu sałatkowego Knorr połącz z octem, musztardą i oliwą. Wymieszaj.

5. Liście jarmużu wyłóż na półmisek, na wierzchu ułóż kawałki kopru, truskawki, szparagi oraz grillowany ser. Całość polej

przygotowanym sosem, posyp migdałami 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-truskawkami-i-grillowanymi-szparagami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z jajkiem w koszulce
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży jarmuż - 150 gramów

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Paprykowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

jajka - 4 sztuki

kromki pieczywa, np. ciabatta - 6 sztuk

fileciki anchois - 4 sztuki

masło - 50 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 1 pęczek

parmezan lub inny twardy ser - 10 gramów

sól, pieprz do smaku

ocet - 1 łyżka

sok z cytryny - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

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

2. Masło (w temp. pokojowej) wymieszaj z posiekanym czosnkiem oraz posiekana natką pietruszki. Dopraw do smaku.

Pieczywo pokrój w mniejsze trójkąty. Posmaruj powstałym masłem czosnkowym i opiecz w piekarniku lub na patelni.

3. Jarmuż oczyść ze zgrubiałych łodyżek, wymieszaj z sosem, a następnie rozłóż na półmisku. Fileciki anchois pokrój wzdłuż

na pół i ułóż na sałacie.

4. W niedużym garnku zagotuj wodę, dodaj ocet i lekko posól, zamieszaj energicznie łyżką tak, aby powstał wir. Tuż nad

powierzchnią gotowanej wody wbijaj ostrożnie jajka i gotuj do momentu, gdy białko zetnie się, ale żółtko pozostanie płynne –

ok. 1 minuty.

5. Kawałki ciabatty połóż na liściach jarmużu, ugotowane jajka w koszulkach również ułóż na sałacie, posyp startym w

cienkie płatki serem i natychmiast 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-jajkiem-w-koszulce
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zielona zupa z hiszpańską kiełbasą - Caldo verde z chorizo
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

por - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

czosnek - ząbki - 2 sztuki

kiełbasa chorizo - 250 gramów

ziemniaki - 500 gramów

Bulionetka warzywna Knorr - 2 sztuki

jarmuż - 500 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pora, posiekaj drobno cebulę i czosnek. Pokrój kiełbasę chorizo na kawałki na jeden kęs. Odetnij łodygi i posiekaj

liście jarmużu. W dużym rondlu rozgrzej margarynę na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę, czosnek i pora. Smaż,

mieszając, przez 5 minut.

2. Dodaj ziemniaki. Wszystko smaż jeszcze przez 5 minut, często mieszając. Dodaj 1 litr wody i bulionetki Knorr. Doprowadź

do wrzenia, zmniejsz ogień, a następnie gotuj na małym ogniu przez 10 minut lub do momentu kiedy ziemniaki będą miękkie.

Rozgnieć ziemniaki bezpośrednio w zupie. Dodaj posiekane liście jarmużu i gotuj jeszcze przez 10 minut.

3. W międzyczasie podsmaż chorizo na nieprzywierającej patelni, aż kiełbasa będzie chrupiąca. Dodaj połowę chorizo do

zupy i zamieszaj. Udekoruj zupę pozostałymi kawałkami chorizo.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zielona-zupa-z-hiszpanska-kielbasa-caldo-verde-z-chorizo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

