
 

MENU PEŁNE WARZYW

przepisy.pl



Potrawka z soczewicy po indyjsku
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

soczewica zielona - 0.5 szklanek

soczewica czerwona - 0.5 szklanek

ziarna kuminu - 0.5 łyżeczek

ziarna gorczycy - 0.5 łyżeczek

zielony groszek - 0.2 szklanek

marchew - 3 sztuki

liście szpinaku - 1 szklanka

czosnek ząbek - 1 sztuka

zielona papryczka chilli - 2 sztuki

pomidor - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

imbir

sól

kurkuma

Sposób przygotowania:

1. Soczewicę ugotuj w wodzie z dodatkiem kostki Knorr i kurkumy. Jak będzie miękka odcedź ją.

2. W innym garnku ugotuj groszek i pokrojoną w kostkę marchewkę.

3. Upraż gorczycę i kmin rzymski na patelni, dodaj 1 łyżkę oliwy. Posiekaj szpinak.

4. Posiekaj: cebulę, czosnek, chili i imbir. Dodaj do gorczycy. Podsmaż chwilę i dodaj pokrojonego w kostkę pomidora.

5. Smaż przez dwie minuty, po czym dodaj soczewicę, groszek, marchew i szpinak. Gotuj przez 5 minut, aby składniki

zmiękły i się dobrze połączyły. Podawaj samodzielnie lub do mięs.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/potrawka-z-soczewicy-po-indyjsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekany kurczak z zielonymi warzywami
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 300 gramów

Sos do warzyw na ciepło do szpinaku czosnkowo-serowy Knorr -
1 opakowanie

szpinak świeży lub mrożony - 250 gramów

brokuły świeże lub mrożone - 200 gramów

zielony groszek mrożony - 1 szklanka

masło lub margaryna - 2 łyżki

śmietana 18% - 2 łyżki

tarta mozzarella - 150 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w kostkę i usmaż na dobrze rozgrzanej patelni. Przełóż do większej miski.

2. Szpinak i brokuły dokładnie umyj. Jeśli używasz mrożonych warzyw, sparz je w gorącej wodzie przez minutę. Świeże

brokuły natomiast podziel na mniejsze różyczki i gotuj do miękkości.

3. Przełóż wszystkie warzywa wraz z groszkiem do miski z mięsem. Póki są ciepłe, dodaj margarynę, śmietanę oraz

mieszankę sosu do warzyw na ciepło Knorr. Wszystko delikatnie wymieszaj, aż tłuszcz się rozpuści.

4. Gotową mieszankę przełóż do kilku mniejszych foremek do zapiekania i posyp serem. Piecz w temperaturze 180 °C, aż ser

się rozpuści (około 10 minut). Na koniec posyp wszystko papryką. W ten sposób możesz również przygotować zapiekaną rybę

z warzywami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekany-kurczak-z-zielonymi-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa curry
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

fasolka szparagowa świeża lub mrożona - 100 gramów

Sos do warzyw na ciepło do marchewki z groszkiem tradycyjny
Knorr - 1 opakowanie

ugotowane ziemniaki - 2 sztuki

brokuły świeże lub mrożone - 100 gramów

kalafior świeży lub mrożony - 100 gramów

masło lub margaryna - 3 łyżki

curry - 1 łyżeczka

woda - 0.25 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Świeże warzywa pokrój i obgotuj. Mrożone umieść na patelni, dodaj 1/4 szklanki wody i ugotuj.

2. Gdy warzywa będą już rozmrożone, dodaj masło, przyprawę curry i sos Knorr.

3. Całość gotuj jeszcze chwilę, aż sos zgęstnieje i podawaj. Tak przygotowane warzywa są idealne z ryżem i naturalnym

jogurtem. Szczypta świeżo posiekanego imbiru podkreśli smak curry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-curry
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


Warzywa w curry
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kalafior - 1 sztuka

brokuł - 1 sztuka

Fix Smażony ryż po chińsku Knorr - 1 opakowanie

bakłażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

curry - 1 szczypta

śmietana 36% - 200 mililitrów

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kalafiora i brokuł podziel na mniejsze różyczki, cukinię i bakłażana pokrój w dużą kostkę, czosnek posiekaj.

2. W dużym rondlu dobrze rozgrzej olej i zacznij smażyć wszystkie warzywa razem z czosnkiem.

3. Po chwili dodaj curry i smaż jeszcze 1 minutę.

4. Fix Knorr wymieszaj ze śmietanką i wlej na patelnię. Całość gotuj ok. 5 minut i natychmiast podawaj. Tak przygotowane

warzywa możesz dodatkowo doprawić sokiem z cytryny i posiekaną kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-w-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywne leczo
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mrożona mieszanka warzyw na patelnię - 450 gramów

Sos do warzyw na ciepło do mieszanki warzyw ziołowo-maślany
Knorr - 1 opakowanie

masło lub margaryna - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

słodka papryka - 1 łyżeczka

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

oregano - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Warzywa gotuj przez 1 minutę. Po gotowaniu odcedź i zachowaj 10 łyżek wody.

2. Na patelni rozpuść tłuszcz i podsmaż chwilę pokrojoną w piórka cebulę.

3. Po chwili dodaj paprykę, warzywa i smaż wszystko przez 1 minutę.

4. Teraz dodaj wodę z gotowania, koncentrat pomidorowy i zawartość opakowania sos do warzyw Knorr.

5. Wszystko dokładnie wymieszaj i gotuj ok. 2 minuty. Na końcu dopraw oregano. Warzywne leczo możesz podawać

samodzielnie, np. z pieczywem lub z gotowanymi ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywne-leczo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Duszona soczewica z bakłażanem i serem feta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bakłażan - 200 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

cebula - 100 gramów

ziemniaki - 300 gramów

soczewica zielona - 200 gram

pomidory pelatti - 250 gram

oliwa

liść laurowy

ziele angielskie

natka pietruszki, posiekana - 20 gram

kolendra

kmin rzymski

papryka słodka

papryka

czosnek, posiekany - 3 ząbki

marchew, pokrojona w półplastry - 100 gram

seler naciowy, pokrojony w małe kawałki - 100 gram

ser feta - 100 gram

Sposób przygotowania:

1. Soczewicę przepłucz pod bieżącą wodą.

2. W dużym garnku na oliwie z oliwek podsmaż bakłażany, cebulę, marchew, selera, ziemniaki i czosnek, dodaj ostrą i słodką

paprykę, smaż chwilę ciągle mieszając.

3. Dodaj soczewicę, pomidory pelatti. Całość podlej 500 mililitrami wody, dodaj przyprawy - liść laurowy, pieprz, ziele

angielskie oraz Esencję do duszonych warzyw Knorr.

4. Wszystko razem gotuj około 40 minut uważając, aby soczewica nie przypaliła się. Na koniec gulasz dopraw do smaku

kminem i kolendrą w proszku oraz solą, jeśli jest taka potrzeba. Soczewicę podawaj z pokruszonym po wierzchu serem feta

oraz natką kolendry i pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duszona-soczewica-z-baklazanem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryż curry z warzywami
przepisy.pl

45 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 20 gramów

ryż długoziarnisty - 2 szklanki

mrożona mieszanka chińska - 300 gramów

kukurydza z puszki - 0.5 opakowań

duże pieczarki - 4 sztuki

curry - 2 łyżeczki

oliwa z oliwek - 1 łyżka

sos sojowy - 1 łyżka

woda - 4 szklanki

Sposób przygotowania:

1. Umyj ryż i wsyp do wody. Dodaj łyżeczkę curry i gotuj na małym ogniu tak, aby ryż był sypki.

2. Pokrój pierś z kurczaka i obtocz w przyprawie Knorr.

3. Usmaż mięso na oliwie. Pieczarki pokrój i dodaj razem z kukurydzą i chińską mieszanką do mięsa. Wszystko duś pod

przykryciem.

4. Na koniec wlej sos sojowy i dopraw łyżeczką curry.

5. Wymieszaj warzywa z ryżem, chwilę podgrzewaj i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryz-curry-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciecierzyca z ziemniakami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ziemniaki - 0.5 kilogramów

ciecierzyca w puszce - 1 opakowanie

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbek - 1 sztuka

curry - 2 łyżki

kurkuma - 0.5 łyżeczek

chili - 1 szczypta

ziarna kuminu - 1 łyżeczka

olej - 1 łyżka

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Obrane ziemniaki i cebulę pokrój w niewielką kostkę. Przeciśnij czosnek przez praskę.

2. Wrzuć nasiona kuminu na rozgrzany olej i smaż je, aż nabiorą rumianego koloru.

3. Teraz dodaj cebulę, czosnek i chili i smaż, aż cebula zmieni kolor na lekko brązowy.

4. Następnie dodaj kurkumę, curry, 100 mililitrów wody i duś mieszając, aż powstanie pasta z cebulą.

5. Do tego wrzuć surowe ziemniaki i zamieszaj. Wlej resztę wody i dodaj Esencję do duszonych warzyw Knorr. Całość gotuj

kolejne 10 minut. Odsącz i wypłucz ciecierzycę.

6. Kiedy ziemniaki zaczną mięknąć dodaj ciecierzycę. Jeśli jest za mało wody to dolej. Kiedy ziemniaki będą miękkie

rozgnieć kilka z nich, aby sos stał się gęstszy. Serwuj z indyjskim chlebem udekorowane zmielonym kuminem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciecierzyca-z-ziemniakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Aromatyczny kuskus z warzywami na ostro
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

kiełbasa - 3 sztuki

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbki - 2 sztuki

warzywa na patelnie - 1 opakowanie

mrożona marchewka z groszkiem - 1 opakowanie

pomidory w puszce - 1 opakowanie

zioła prowansalskie - 1 szczypta

bazylia - 1 szczypta

curry - 2 łyżki

ostra papryka - 1 szczypta

kuskus - 100 gramów

bulion - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzany tłuszcz wrzuć skrojoną w małą kostkę cebulę oraz posiekany ząbek czosnku. Kiedy cebula się przyrumieni

dodaj kiełbasę pokrojoną w kostkę.

2. Smaż dopóki nie zmiękną, a potem dodaj do kiełbasy i wymieszaj. Następnie dodaj pomidory oraz Esencję do duszonych

warzyw Knorr i duś przez chwilę mieszając.

3. Następnie wsyp przyprawy, wyciśnięty ząbek czosnku i duś chwilę, ewentualnie podlewając wodą. Serwuj z przygotowaną

wcześniej kaszą kuskus.

4. Rozgrzej 2 łyżki oleju w garnku i wrzuć do niego mrożonki.

5. Przygotowanie kaszy kuskus. W dwóch takich samym naczyniach odmierz tę samą objętość kaszy i bulionu. Bulion

zagotuj, zalej nim kaszę i zakryj. Po 2-3 minutach odkryj kaszę i dobrze wszystko wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/aromatyczny-kuskus-z-warzywami-na-ostro
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ratatouille z kiełbasą chorizo
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kiełbasa - 200 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

woda - 100 mililitrów

cukinia - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

papryczka chili - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

pomidory z puszki - 400 gramów

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kiełbasę pokrój w półplastry i przesmaż w rozgrzanym garnku. Wszystkie warzywa pokrój w dużą kostkę, czosnek oraz

chili posiekaj i smaż razem z kiełbasą na mocnym ogniu.

2. Do garnka dodaj pomidory z puszki i wlej 100 ml wody. Aby podkreślić smak dania dodaj Esencję do duszonych mięs

Knorr i całość zagotuj.

3. Wsyp zioła, zmniejsz ogień i duś warzywa 15 minut pod przykryciem, mieszając co chwilę. Gotowe ratatouille podawaj

samodzielnie z chrupiącą bagietką lub z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ratatouille-z-kielbasa-chorizo-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa po indyjsku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bakłażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

papryka czerwona - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

cebula czerwona - 2 sztuki

ząbki czosnku - 3 sztuki

świeża kolendra - 0.5 pęczków

imbir małe kłącze - 1 sztuka

olej - 0.3 szklanek

olej sezamowy - 0.3 szklanek

cytryna - 2 sztuki

garam masala - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Bakłażana i cukinię pokrój w plastry. Marchewkę obierz i pokrój podobnie. Paprykę oczyść z gniazd nasiennych i również

pokrój w mniejsze kawałki. Cebule pokrój w plastry.

2. Do miski wlej oba oleje, sok z cytryn, dodaj drobno posiekane chilli oraz czosnek.

3. Wsyp garam masalę, świeżo starty imbir oraz przyprawę Knorr.

4. Do marynaty wsyp warzywa. Delikatnie wszystko wymieszaj i pozostaw na 30 minut.

5. Warzywa grilluj, aż będą dobrze zarumienione. Po usmażeniu przełóż wszystkie do miski, w której pozostała marynata.

6. Na końcu dodaj posiekaną kolendrę 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/warzywa-po-indyjsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa z przyprawami prażonymi na ghee
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kmin rzymski - 2 łyżeczki

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

gorczyca - 2 łyżeczki

imbir - 2 szczypty

ghee - 2 łyżki

ziemniaki - 2 sztuki

marchew - 1 sztuka

kalafior - 0.5 sztuk

cukinia - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

śmietana - 0.5 szklanek

kolendra

Sposób przygotowania:

1. Obrane ziemniaki pokrój w kostkę, a marchew w cienkie, niedługie słupki. Pokrój kalafior w małe różyczki, a cukinię w

grube połówki plastrów. Sparzonego pomidora obierz i posiekaj. Zmiel łyżeczkę kminu.

2. Obrany korzeń imbiru rozkrój na dwie części. Jedną część skrój w cienkie słupki a drugą zetrzyj na tarce na papkę.

Zmieszaj śmietanę, starty imbir i łyżeczkę kminu.

3. Rozgrzej ghee na głębokiej patelni i wrzuć na nią gorczycę. Kiedy nasiona zaczną strzelać i pęcznieć dodaj kmin i

pokrojony imbir. Smaż, nie przestając mieszać, dopóki imbir nie zbrązowieje.

4. Dolej wody i zakryj patelnię. Kiedy warzywa będą jędrne, ale nie zbyt miękkie, dodaj śmietanę z przyprawami. Zdejmij

pokrywkę i gotuj dopóki sos nie zgęstnieje.

5. Na koniec dodaj pomidora i posiekaną kolendrę. Serwuj gorące z pieczywem lub ryżem.

6. Teraz dodaj wszystkie warzywa, oprócz pomidora, oraz Esencję do duszonych warzyw Knorr i zamieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-z-przyprawami-prazonymi-na-ghee
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Dynia z imbirem, chilli i świeżą kolendrą
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dynia - 400 gramów

Sos do warzyw na ciepło do marchewki z groszkiem tradycyjny
Knorr - 1 opakowanie

papryczka chili - 0.5 sztuk

świeża kolendra - 0.5 pęczków

mleko kokosowe - 300 mililitrów

margaryna - 2 łyżki

sok z ćwiartki cytryny

Sposób przygotowania:

1. Dynię obierz ze skóry, wydrąż środek a miąższ pokrój w kostkę 3x3 cm.

2. W niedużym garnku rozgrzej tłuszcz i przesmaż kawałki dyni oraz posiekaną papryczkę. Następnie wlej mleko kokosowe i

zagotuj.

3. Żeby danie było odpowiednio doprawione do garnka wsyp sos Knorr, zmniejsz ogień i przykryj garnek. Dynię duś 4-5

minut, pod koniec dodaj pokrojoną kolendrę i sok z cytryny. Podawaj z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dynia-z-imbirem-chilli-i-swieza-kolendra
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gulasz z kurczakiem, ziemniakami i ogórkiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka bez kości - 500 gramów

Fix Gulasz z kurczakiem Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

ziemniaki - 3 sztuki

ogórek kwaszony - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i papryki pokrój w kostkę o boku 1,5 cm. Tak samo pokrój mięso oraz ziemniaki.

2. Ziemniaki ugotuj w lekko osolonej wodzie aż będą pół miękkie.

3. Na rozgrzanej patelni usmaż kurczaka, jak będzie rumiany dodaj papryki i cebulę.

4. Wlej 300 ml wody, dodaj Fix Knorr i wymieszaj.

5. Dodaj ziemniaki i duś ok. 15 minut aż ziemniaki i mięso będą miękkie. Pod koniec dodaj pokrojonego w kostkę ogórka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gulasz-z-kurczakiem-ziemniakami-i-ogorkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

