
 

UGRILLUJ SOBIE OBIAD

przepisy.pl



Pierś z kurczaka z brzoskwiniami
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 3 łyżki

brzoskwinie bez skóry (mogą być też morele lub śliwki) - 3 sztuki

listki mięty - 6 sztuk

świeże listki bazylii - 6 sztuk

szalotka - 4 sztuki

sok pomarańczowy - 200 mililitrów

ser brie - 1 plaster

oliwa z oliwek - 5 łyżek

rukola - 1 opakowanie

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojoną w półplasterki cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj łyżkę cukru, smaż aż

cukier zacznie się karmelizować. Następnie dodaj sok z pomarańczy. Gotuj aż sok zupełnie odparuje. Cebulę przełóż do

miski i odstaw na chwilę, aby wystygła.

2. W tym czasie brzoskwinie pokrój w kosteczkę, dodaj do cebuli. Całość dopraw do smaku cienko pokrojoną bazylią i miętą,

następnie wymieszaj.

3. Piersi z kurczaka pokrój w cienkie plastry pod skosem. Płaty mięsa ułóż pomiędzy dwiema foliami spożywczymi delikatnie

posmarowanymi oliwą. Mięso rozbij po brzegach, posmaruj Przyprawą do pikantnego kurczakla Knorr wymieszaną z

ketchupem Hellmann's. Przyprawa nada odpowiedniego smaku potrawie, a ketchup karmelizując się na powierzchni mięsa

sprawi, że w ten sposób przygotowany kurczak będzie soczysty i delikatnie pikantny.

4. Na środek mięsa ułóż plaster sera brie, na ser połóż łyżkę farszu z cebuli i brzoskwini. Brzegi mięsa zawiń do środka tak,

aby nachodziły na siebie. Mięso z zewnątrz posmaruj przygotowaną marynatą.

5. Mięso grilluj na grillu z pokrywą. Ułóż je na namoczonej wcześniej deseczce z drzewa owocowego lub cedrowego, aby

mięso dodatkowo się uwędziło. Gotowe roladki podawaj z przygotowaną sałatką z rukoli i pomidorków.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-kurczaka-z-brzoskwiniami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś kurczaka z tapenadą z oliwek
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka ze skórką i kostką - 4 sztuki

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

czarne oliwki bez pestek - 150 gramów

ostra papryka chilli - 1 sztuka

kapary - 20 gramów

parmezan - 50 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

natka pietruszki - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

ząbki czosnku - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka umyć osuszyć. W misce wymieszać Przyprawę do grilla Knorr z ketchupem Hellmann’s. W powstałej

marynacie obtoczyć piersi z kurczaka. Miskę przykryć i odstawić do lodówki na 12 godzin.

2. Przygotuj tapenadę z oliwek – oliwki, kapary, ostrą papryczkę i czosnek drobno posiekaj nożem, połącz je z oliwą, sokiem

z cytryny, startym parmezanem oraz posiekaną natką pietruszki.

3. Mięso grilluj na rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach, pod przykryciem przez około 20 minut, obracając piersi co

jakiś czas na druga stronę. Grillowane piersi obtocz w przygotowanym wcześniej oliwkową tapenadą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-kurczaka-z-tapenada-z-oliwek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kebab z mięsa mielonego z indyka ze śliwką
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone z indyka - 500 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

śliwki suszone podwędzane - 200 gramów

duża cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

starty imbir - 1 łyżeczka

Sos Hellmann's Samba - 1 opakowanie

kmin rzymski - 1 łyżka

ostra papryka - 1 sztuka

kolendra - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj posiekane chilli, imbir, ketchup

Hellmann's, drobno pokrojoną śliwkę i połowę posiekanej natki kolendry. Wszystko razem podsmaż chwilę, aż składniki się

połączą – gotuj nie dłużej niż jedną minutę. Powstały farsz odstaw do ostygnięcia.

2. Mięso mielone z indyka pomieszaj z Przyprawą do grilla Knorr, kminem i pozostałą częścią posiekanej natki kolendry.

3. Z powstałej masy uformuj owalny kotlet. Naciskając na niego kciukiem prawej ręki pozwól, aby na wysokości 3/4 kciuka

mięso obtoczyło palec. Zsuń powoli kotleta z kciuka, a w powstałą dziurę nałóż farsz. Zmocz dłonie i delikatnie obracając w

rękach kotlet spraw aby zamknęły się jego krawędzie. Kebab powinien mieć kształt zeppelina i nie być większy niż 7-8 cm.

4. Mięso grilluj na tackach aluminiowych w średniej temperaturze przez ok. 20 minut, najlepiej pod przykryciem, co jakiś czas

obracając je, aby się nie przypaliło. Danie podawaj z sosem Hellmann’s Samba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kebab-z-miesa-mielonego-z-indyka-ze-sliwka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pełnoziarniste wrapy z kurczakiem z grilla
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 2 sztuki

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

tortille pełnoziarniste - 4 sztuki

cykoria - 1 sztuka

garść rukoli - 2 sztuki

figi - 2 sztuki

awokado - 1 sztuka

ser pleśniowy np. Gorgonzola - 30 gramów

kolendra świeża - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 2 łyżki

jogurt naturalny - 2 łyżki

majonez - 2 łyżki

sos sambal oelek - 1 łyżeczka

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Przyprawę Knorr wymieszaj z oliwą, następnie powstałą marynatą

natrzyj mięso.

2. Piersi usmaż na ruszcie rozgrzanego grilla z obu stron – po 5-6 minut. Usmażone mięso wystudź i pokrój w cienkie plastry.

3. Awokado obierz i pokrój w plastry, figi również pokrój w plastry. Ser pokrusz, cykorię pokrój w cienkie paski. W misce

połącz rukolę, cykorię oraz drobno pokrojoną kolendrę.

4. W miseczce połącz wszystkie składniki sosu i wymieszaj. Na blacie rozłóż tortille i posmaruj je sosem.

5. Na tortille nałóż rukolę z cykorią, plastry awokado, figi oraz pokruszony ser i mięso. Wszystko razem zawiń. Placki ułóż na

rozgrzanym grillu – opiekaj kilka minut z obu stron, uważając, aby się nie przypaliły. Gotowe podawaj z ulubionym dipem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pelnoziarniste-wrapy-z-kurczakiem-z-grilla
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zakopiańskie kieszonki z kurczaka
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

żurawina suszona - 4 łyżki

cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

śliwowica - 50 mililitrów

olej - 6 łyżek

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

nieduży oscypek - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Piersi umyj i osusz papierowym ręcznikiem. W każdej z nich zrób ostrym nożem nacięcie tak, aby powstała kieszonka.

2. W miseczce połącz przyprawę Knorr i olej, powstałą marynatą posmaruj piersi i odstaw na kilka minut w chłodne miejsce.

3. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na rozgrzanej oliwie. Dodaj żurawinę, smaż chwilę razem a następnie wlej

alkohol – odparuj płyn, a następnie przestudź lekko.

4. Ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach, natkę posiekaj – dodaj do żurawiny i wymieszaj. Dopraw pieprzem. Powstałym

farszem napełnij kieszonki z kurczaka i zepnij wykałaczkami.

5. Kieszonki z kurczaka ułóż na rozgrzanym grillu i smaż 10 minut obracając je co chwilę. Gotowe piersi przekrój pod skosem

na pół i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zakopianskie-kieszonki-z-kurczaka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Stek z grilla
przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Rostbef wołowy - 500 gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 30 gramów

sos worcester - 50 mililitrów

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

sok z cytryny - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Z mięsa wytnij dwa duże steki. Delikatnie ponakłuwaj widelcem, następnie skrop sokiem z cytryny i oliwą z oliwek.

2. Mięso posyp przyprawą Knorr i odstaw do lodówki, na co najmniej 1 godzinę.

3. Mięso grilluj po około 8 minut z każdej strony polewając sosem Worcestershire. Jeśli lubisz wołowinę bardziej lub mniej

wypieczoną dostosuj czas grillowania do własnych upodobań. Mięso podawaj najlepiej z sałatką lub pieczonymi

ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/stek-z-grilla-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Burgery drobiowe
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mieso mielone z indyka - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

woda - 0.5 szklanek

sos sojowy ciemny - 2 łyżki

imbir małe kłącze - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Wodę zagotuj z dodatkiem kostki Knorr oraz oleju. Następnie odstaw do ostygnięcia.

2. Przygotowany bulion wlej do mięsa mielonego.

3. Dodaj również posiekany drobno imbir, czosnek i natkę pietruszki oraz sos sojowy.

4. Masę mięsną dokładnie wymieszaj i zrób kule, około 10-12 dekagramów każda.

5. Kulki mięsne rozpłaszcz tak, aby powstały okrągłe kotlety.

6. Burgery grilluj około 4-6 minut z każdej strony. Podawaj samodzielnie lub ze świeżą sałatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/burgery-drobiowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mięsne kulki z krewetkami po wietnamsku
przepisy.pl

140 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

krewetki duże 16/20 obrane tylko z ogonkiem - 15 sztuk

mielone mięso wieprzowe - 500 gramów

Przyprawa do karkówki z grilla Knorr - 1 opakowanie

pędy bambusa - 1 słoik

olej sezamowy - 3 łyżki

trawa cytrynowa świeża - 12 sztuk

pasta z chili - 3 łyżki

miód - 1 łyżeczka

dymka lub szczypior - 2 sztuki

szalotka - 3 sztuki

olej roślinny - 3 łyżki

sos sojowy jasny - 0.33 szklanek

natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Szalotkę pokrój w piórka, posiekaj kolendrę i pędy bambusa. Imbir obierz i zetrzyj na tarce, drobno posiekaj dymkę i jedną

trawę cytrynową. Krewetki drobno poszatkuj.

2. W dużej misce wymieszaj krewetki, mięso mielone, pędy bambusa, kolendrę, dymkę, imbir, pastę chili, olej sezamowy, 3

łyżki przyprawy Knorr i sos sojowy.

3. Wszystko razem dobrze wyrób, aż masa zrobi się kleista. Wokół trawy cytrynowej uformuj podłużne „cygara” z mięsa.

Uważaj, aby dobrze przylegały do kłącza trawy. Delikatnie posmaruj je z wierzchu olejem.

4. Mięsne kulki grilluj bezpośrednio na ruszcie, często obracając je wokół własnej osi. Podawaj ze słodkim sosem chili.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/miesne-kulki-z-krewetkami-po-wietnamsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

