
 

ODROBINA ORIENTU

przepisy.pl



Chińskie sajgonki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

filet z kurczaka - 100 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

pęczek cebuli dymki - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

arkusz papieru ryżowego - 10 sztuk

olej - 1 łyżka

olej do głębokiego smażenia

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso w paski. Oczyść dymki, umyj, następnie pokrój w talarki. Marchew umyj, oskrob i pokrój w słupki.

2. Rozgrzej na patelni olej i przez 20 minut podsmażaj mięso. Dodaj dymkę oraz marchew i chwilę duś pod przykryciem.

3. Dolej niepełną szklankę zimnej wody, wsyp Fix Do potraw chińskich Knorr, dokładnie wymieszaj i zagotuj. Gotuj przez

kolejne 5 minut.

4. Zamocz arkusze papieru ryżowego na chwilę w zimnej wodzie, aby zmiękły. Następnie delikatnie osusz je na czystej

serwetce.

5. Nakładaj małe porcje farszu na papier ryżowy, krawędzie pozostawiając wolne. Brzegi zwilż wodą i zawijaj sajgonki jak

naleśniki, dociskając farsz. Jednocześnie podwijaj boczne krawędzie tak, aby farsz został dokładnie zamknięty.

6. Smaż sajgonki na głębokim tłuszczu do momentu, kiedy będą chrupkie (około 3 minuty).

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chinskie-sajgonki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak po chińsku z mrożonymi warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

chińska mieszanka warzyw na patelnię - 1 opakowanie

olej - 3 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka pokrój w paski i obsmaż na patelni. Rozmrożone warzywa dodaj do mięsa i smaż przez chwilę.

2. Fix Knorr wymieszaj z 300 ml wody i wlej na patelnię. Całość gotuj do momentu, aż sos zgęstnieje.

3. Gotową potrawę podawaj z ryżem. Jej smak wzmocni łyżka sosu sojowego.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-po-chinsku-z-mrozonymi-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki chińskie
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

paczka ciasta ryżowego - 1 opakowanie

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone wieprzowe - 100 gramów

marchewka - 2 sztuki

por (biała część) - 0.5 sztuk

olej sezamowy - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

średnia cebula - 2 sztuki

kiełki fasoli lub sojowe - 100 gramów

grzyby Mun - 10 gramów

sos sojowy jasny - 50 mililitrów

ostra papryczka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

świeży imbir - 10 dekagramów

ziarna sezamu - 1 łyżeczka

olej słonecznikowy - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Warzywa umyj i pokrój w drobne cieniutkie paseczki lub zetrzyj na tarce. Papryczkę oczyść z pestek i pokrój w bardzo

drobną kostkę. Grzybki Mun pokrój w cienkie paseczki.

2. Na dużej patelni rozgrzej tłuszcz zmieszany z olejem sezamowym. Podsmaż mięso mielone.

3. Do mięsa dodaj poszatkowane warzywa, starty czosnek i świeży starty imbir oraz sos sojowy. Całość smaż ok. 15 minut,

mieszając od czasu do czasu. Na koniec dodaj posiekaną natkę pietruszki. Gotowy farsz zostaw do ostygnięcia.

4. Gotowe ciasto ryżowe przetnij na pół tak, aby powstały dwa trójkąty. Brzegi ciasta posmaruj roztrzepanym jajkiem. Na

środek wyłóż przygotowany farsz z mięsa i warzyw. Ciasto złóż w kopertę i ciasno zwiń.

5. Naleśniki z farszem smaż na głębokim oleju na złoty kolor. Zarumienione naleśniki wykładaj na papierowe ręczniki, aby

odsączyć z nadmiaru tłuszczu.

6. Przygotuj Fix do potraw chińskich zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Rozmieszaj Fix z zimną wodą i zagotuj.

7. Sos do naleśników podawaj w oddzielnej miseczce. Naleśniki podawaj posypane kiełkami oraz ziarnem sezamu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-chinskie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron gryczany po chińsku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron gryczany - 1 opakowanie

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

papryka czerwona - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

pieczarki - 6 sztuk

por - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

imbir - 1 łyżka

sos sojowy - 3 łyżki

sos słodki chilli - 3 łyżki

kiełki

olej - 3 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj w wodzie według wskazówek na opakowaniu. Następnie odcedź i odstaw.

2. Marchewkę, paprykę i pora pokrój w cienkie paski. Czosnek i imbir posiekaj, a pieczarki pokrój w cząstki.

3. Na patelni rozgrzej mocno olej i smaż kolejno warzywa, imbir, czosnek i pieczarki.

4. Fix Knorr wymieszaj z 300 mililitrami wody oraz z sosem sojowym i chilli.

5. Wlej płyn na patelnię i dodaj makaron. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Makaron podawaj od razu po przyrządzeniu

posypany kiełkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-gryczany-po-chinsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa w pięciu smakach
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż np. basmati - 200 gramów

cebula dymka ze szczypiorkiem - 2 sztuki

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

woda - 300 mililitrów

kiełki fasoli lub sojowe - 50 gramów

marchew - 1 sztuka

seler naciowy - 1 sztuka

sos sojowy

olej sezamowy lub zwykły - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój marchew i selera na 5 cm słupki. Posiekaj cebulę wraz ze szczypiorem, który odłóż na później.

2. Podsmaż na rozgrzanym oleju sezamowym pokrojone warzywa.

3. Rozmieszaj Fix Knorr w 300 ml wody i gotuj przez 8 minut.

4. Do Fixu Knorr dodaj podsmażone warzywa, kiełki oraz posiekany szczypiorek, a na końcu dopraw całość sosem sojowym.

Podawaj gotowe danie z ryżem ugotowanym na sypko.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-w-pieciu-smakach-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak w cieście piwnym w sosie miodowym
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

ciemne piwo - 200 mililitrów

mąka pszenna - 70 gramów

mąka ziemniaczana - 20 gramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

orzeszki nerkowca - 100 gramów

olej rzepakowy - 200 mililitrów

czerwone cebule - 2 sztuki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka pokrój w dużą kostkę 3 centymetry na 3 centymetry, przełóż do miseczki, dodaj Naturalną przyprawę do

kurczaka Knorr i wymieszaj. Zamarynowane mięso odstaw na około 10 minut do lodówki.

2. W tym czasie przygotuj ciasto. Ubij pianę z białek jaj. Obie mąki wymieszaj, następnie połącz z piwem. No końcu dodaj

pianę z białek.

3. Na patelni rozgrzej olej i usmaż w nim zanurzone w cieście kawałki kurczaka.

4. Na drugiej patelni podsmaż pokrojone w kostkę (3 centymetry na 3 centymetry) papryki i cebule, dodaj orzeszki.

5. Całość zalej Fixem Knorr rozmieszanym w proporcjach podanych na opakowaniu. Wszystko razem gotuj 3 minuty.

Usmażone kawałki kurczaka podawaj na sosie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-w-ciescie-piwnym-w-sosie-miodowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sataye z piersi kaczki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Piersi z kaczki - 400 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

ostra papryka chilli - 1 sztuka

starty świeży imbir - 10 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

mleko kokosowe z puszki - 200 mililitrów

kolendra - 1 sztuka

olej sezamowy - 1 łyżka

olej rzepakowy - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pomieszaj świeżo starty imbir z posiekanym czosnkiem, chilli, olejem sezamowym i częścią posiekanej natki kolendry.

2. W tak przygotowanej marynacie na 30 minut umieść pokrojoną w cienkie paseczki pierś z kaczki.

3. Zamarynowane mięso nabijaj na drewniane patyki do szaszłyków.

4. Gotowe sataye obsmaż na patelni lub na grillu.

5. Zawartość opakowania Fix Knorr wymieszaj z mlekiem kokosowym, zagotuj i dodaj pozostałą część mleka kokosowego.

6. Sataye podawaj polane sosem na ugotowanym osobno ryżu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sataye-z-piersi-kaczki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

