
 

PIECZONE PRZEKĄSKI

przepisy.pl



Pierogi z grochem
przepisy.pl

90 minut 8 osób Średnie

Składniki:

groch żółty - 1 szklanka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

ciasto francuskie - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

żółtko - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

świeży imbir - mały kawałek

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki - 1 pęczek

Mak lub czarny sezam - 1 łyżka

tarta bułka - 5 łyżek

masło - 3 łyżki

śmietana - 2 łyżki

woda - 2 szklanki

Sposób przygotowania:

1. Groch namocz na noc. Do garnka wlej 2 szklanki wody, dodaj przecedzony groch i kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr.

Gotuj do miękkości. Wystudź.

2. Cebulę posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę, a imbir (około 4 centymetrowy) zetrzyj na tarce. Posiekaną cebulę

zrumień na maśle (należy uważać, aby masło nie przypaliło się, inaczej potrawa będzie niesmaczna i niezdrowa).

3. Do grochu dodaj cebulę, imbir, czosnek i natkę pietruszki. Wbij jajko, dosyp bułkę tartą tak, by powstała gęsta masa.

4. Wyrób i uformuj wałeczki o długości 8 centymetrów.

5. Ciasto francuskie rozwałkuj i pokrój w kwadraty, zawiń w nie wałeczki z grochu.

6. Ułóż na blasze wyłożonej pergaminem. Posmaruj żółtkiem wymieszanym ze śmietaną, posyp czarnym sezamem. Wstaw

do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni. Piecz na rumiano 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/pierogi-z-grochem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffiny jajeczne z warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 0.5 łyżeczek

marchewka z groszkiem mrożona - 6 łyżeczek

papryka czerwona - 0.5 sztuk

cebula - 0.5 sztuk

natka pieruszki - 0.5 pęczków

szynka suszona np. schwarzwaldzka - 8 plastrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

starty parmezan - 2 łyżki

śmietana 12% - 100 mililitrów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Cebulę oraz paprykę pokrój w drobną kostkę. Natkę pietruszki posiekaj, śmietanę wymieszaj dobrze z jajkami i dopraw do

smaku Delikatem Knorr oraz pieprzem.

2. Na rozgrzanej patelni z oliwą przesmaż cebulę oraz paprykę. Dodaj marchewkę z groszkiem, posiekaną natkę i smaż

chwilę razem. Przełóż do miski i wystudź lekko.

3. Natłuszczone foremki do muffinów wyłóż plastrami szynki – po 2 plastry na foremkę i ułóż na blasze do pieczenia.

4. Przygotowane warzywa połącz z jajeczną masą, wymieszaj i nałóż do przygotowanych foremek. Wierzch posyp startym

serem.

5. Muffinki wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piecz 12 minut, do momentu gdy masa zetnie się. Po upieczeniu

babeczki podawaj na ciepło lub na zimno.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/muffiny-jajeczne-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa w cieście
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

młode cukinie - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

mąka - 1 szklanka

woda - 0.5 szklanek

mleko - 1 szklanka

jajka - 3 sztuki

kalafior - 1 sztuka

olej - 0.5 szklanek

sól - 2 szczypty

Sposób przygotowania:

1. Kalafiora zblanszuj w osolonej wodzie, ostudź i podziel na różyczki.

2. Cukinie pokrój w grube plastry, posól i odstaw, aby puściły sok.

3. Mleko wymieszaj z żółtkami i wodą. Dodaj mąkę, aby uzyskać gęste naleśnikowe ciasto.

4. Białka ubij, dodaj do ciasta, dopraw Przyprawą Uniwersalną Delikat Knorr.

5. Kawałki warzyw obtaczaj w cieście, smaż na głębokim oleju na złoty kolor. Osącz z nadmiaru tłuszczu i podawaj z

ketchupem.

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

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


Paszteciki z karkówką
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

karkówka - 0.5 kilogramów

Przyprawa do karkówki Knorr - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

smalec - 1 łyżka

ząbek czosnku - 2 sztuki

jajko do posmarowania - 1 sztuka

majeranek

ostra czerwona papryka - 1 łyżka

kminek - 2 łyżki

mąka - 2 szklanki

żółtka - 3 sztuki

sól - 1 szczypta

margaryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę zagnieć z masłem, żółtkami oraz solą.

2. Mięso pokrój w kosteczkę. Cebulę oraz czosnek posiekaj.

3. Cebulę i czosnek zeszklij na smalcu. Dodaj mięso i smaż 5 minut. Dopraw Przyprawą do karkówki Knorr i majerankiem.

4. Ciasto rozwałkuj i powycinaj krążki.

5. Na połowę nałóż farsz, a drugą połową przykryj, zlep brzegi.

6. Ułóż na blaszce przykrytej pergaminem

7. Posmaruj rozkłóconym jajkiem, posyp kminkiem i papryką, piecz około ½ godziny w temperaturze 200 stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paszteciki-z-karkowka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wytrawne paszteciki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix Kotlety mielone Knorr - 1 opakowanie

krążki ananasa z puszki - 4 plastry

mrożone ciasto francuskie - 500 gramów

starty żółty ser - 100 gramów

winogrona - 24 sztuki

jajko - 1 sztuka

ziarna sezamu

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj Fix Kotlety mielone Knorr zgodnie z podstawowym przepisem.

2. Dodaj go, wraz z ananasem, do mięsa, po czym wymieszaj.

3. Rozmroź ciasto francuskie i rozłóż je na blasze.

4. Następnie podziel ciasto na 24 kwadraty, nałóż na każdy łyżkę farszu i posyp żółtym serem.

5. Złącz rogi kwadratów, zlep je pośrodku i połóż winogrono.

6. Na koniec posmaruj paszteciki jajkiem i posyp sezamem. Piecz przez 15 minut w 200 stopniach. Podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wytrawne-paszteciki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kremowy szpinak w cieście francuskim
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży lub mrożony szpinak - 450 gramów

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

masło lub margaryna - 3 łyżki

suszone pomidory - 100 gramów

śmietana 18% - 100 mililitrów

ser feta - 1 opakowanie

cebula - 0.5 sztuk

ciasto francuskie - 1 opakowanie

orzeszki piniowe lub włoskie - 1 łyżka

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój cebulę w drobną kostkę. Podsmaż na patelni, następnie dodaj szpinak i śmietanę.

2. Do gotowego szpinaku dodaj pokrojone suszone pomidory i uprażone orzechy. Całość wystudź i dołóż pokrojoną w małą

kosteczkę fetę. Tak przygotowaną masę przelej do płaskiego naczynia i zamroź.

3. Zmrożoną masę pokrój w 3 cm słupki o grubości około 1 cm – możesz pokroić je grubiej, jeśli chcesz. Pokrojony szpinak

trzymaj nadal w zamrażalniku.

4. Płaty ciasta francuskiego rozwałkuj, wykrój z nich małe prostokąty o wymiarach 8 cm na 4 cm. Posmaruj je rozkłóconym

jajkiem i ułóż na nich zamrożony szpinak. Całość sklej, dociskając krawędzie widelcem. Wierzch ciasta posmaruj jajkiem.

5. Paszteciki ułóż na pergaminie i piecz w 200 °C przez 10-15 minut. Do tej receptury możesz wykorzystać również ciasto filo.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kremowy-szpinak-w-ciescie-francuskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piersi z kurczaka w cieście francuskim
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

ciasto francuskie - 1 opakowanie

pomidorki cherry - 100 gramów

niebieski ser pleśniowy - 100 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

żółtko jaja - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

tymianek lub zioła prowansalskie

oliwa - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w paski i oprósz przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr.

2. Suszone pomidory pokrój w paski, czosnek w plastry.

3. Rozgrzej oliwę na patelni i usmaż kurczaka, dodając po chwili czosnek oraz pomidory.

4. Mięso odsącz z nadmiaru tłuszczu, odkładając je na ręczniki papierowe, przestudź.

5. Z ciasta francuskiego wykrój prostokąty. Wymieszaj żółtka z łyżką wody i szczyptą soli do smaku. Następnie każdy

prostokąt posmaruj masą żółtkową. Z pozostałego ciasta wykrój cienkie paski, nałóż je na oba dłuższe boki prostokątów i

także posmaruj żółtkiem. Przełóż ciasto na blaszkę wyłożoną pergaminem.

6. Na przygotowane ciasto francuskie wyłóż przesmażonego kurczaka, ćwiartki pomidorków cherry i pokruszony ser

pleśniowy. Posyp je tymiankiem lub ziołami prowansalskimi.

7. Piecz w nagrzanym do 180ºC piekarniku przez około 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piersi-z-kurczaka-w-ciescie-francuskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tartaletki z łososiem i szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 8 osób Średnie

Składniki:

łosoś wędzony - 100 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1 sztuka

cebula biała - 1 sztuka

śmietana 36% - 200 mililitrów

szpinak - 100 gramów

tarty ser żółty - 50 gramów

jajko - 2 sztuki

ciasto francuskie - 1 opakowanie

oliwa - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj foremki do pieczenia o średnicy 8-10 centymetrów. Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 milimetrów.

Następnie jedną z foremek powycinaj krążki z ciasta i wyłóż nim środek każdej z foremki. Ponakłuwaj widelcem każdą

tartaletkę i zapiecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 5 minut.

2. Łososia oraz cebulę pokrój w kostkę i przesmaż w garnku na oliwie. Dodaj szpinak i smaż chwilę razem.

3. Śmietanę i Esencję do duszonych warzyw Knorr dodaj do składników smażonych. Doprowadź do wrzenia i zredukuj.

4. Wystudź, dodaj jajka i dokładnie wymieszaj. Dodaj starty ser i wymieszaj razem.

5. Do każdego z zapieczonych spodów z ciasta nałóż przygotowany szpinak z łososiem. Tak przygotowane tartaletki wstaw

do piekarnika nagrzanego do temperatury 160 stopni i zapiekaj 10-12 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tartoletki-z-lososiem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

