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Kotlety mielone z pieczarkami i żółtym serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka namoczona w mleku - 1 sztuka

pieczarki - 10 sztuk

ser żółty, starty - 50 gramów

posiekana natka pietruszki - 1 łyżka

bułka tarta - 7 łyżek

pieprz czarny - 1 szczypta

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do miski i połącz z odciśniętą kajzerką oraz jajkiem. Dopraw Przyprawą do mięsa mielonego Knorr dla

podkreślenia smaku i wyrób jednolitą masę.

2. Pieczarki oraz ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i przesmaż starte pieczarki. Dopraw

do smaku pieprzem, wystudź, a następnie dodaj starty ser, pietruszkę, 1 łyżkę tartej bułki i wymieszaj.

3. Mięso podziel na cztery części, na każdą z nich nałóż porcję pieczarek. Farsz oklej dokładnie mięsem i uformuj kotlety.

4. Kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor po 6-8 minut z każdej strony, w zależności od

wielkości. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-mielone-z-pieczarkami-i-zoltym-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Frykadelki w sosie cebulowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500 gramów

jajko - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

cebula - 3 sztuki

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

bułka tarta - 100 gramów

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

słodka śmietanka - 3 łyżki

piwo jęczmienne - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Dwie cebule pokrój w plastry, a trzecią a zetrzyj na tarce. Posiekaj natkę pietruszki.

2. Mięso mielone połącz z jajkiem, z 80g bułki tartej, z startą cebulą oraz natką pietruszki. Całość dopraw do smaku

Przyprawą do mięsa mielonego Knorr, by danie było wyraziste w smaku.

3. Z gotowego farszu uformuj małe kulki, obtocz je w pozostałej bułce tartej, spłaszcz i usmaż z obu stron na rozgrzanym

oleju.

4. Kotleciki przełóż na bok. Na patelnię wrzuć cebulę i smaż, aż delikatnie się zarumieni. Dodaj wtedy szklankę piwa.

Powstały wywar wymieszaj ze śmietaną pomieszaną z jedną łyżką mąki. Na patelnię włóż kotleciki i duś je pod przykryciem

przez ok. 5 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/frykadelki-w-sosie-cebulowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klopsiki z papryką i kaparami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone z indyka - 400 gramów

Fix Schab a'la Stroganoff Knorr - 1 opakowanie

pieczarki - 5 sztuk

konserwowa papryka – 4 kawałki

kapary - 1 łyżka

śmietana 18% - 100 mililitrów

olej

pieprz, sól do smaku

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przypraw mięso delikatnie solą oraz pieprzem. Uformuj małe klopsiki. Następnie podsmaż na rozgrzanym tłuszczu.

2. Pieczarki obierz, pokrój w ćwiartki i dodaj do klopsików.

3. Paprykę i kapary pokrój w paski i dodaj do garnka.

4. Fix Schab a la Stroganoff Knorr wymieszaj ze śmietanką i 400 mililitrami wody.

5. Fix Knorr dodaj do klopsików z warzywami i zagotuj. Całość gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Dopraw do smaku jeśli

zachodzi taka potrzeba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klopsiki-z-papryka-i-kaparami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety mielone wellington z warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

ciasto francuskie - 500 gramów

kajzerki - 2 sztuki

mleko - 1 szklanka

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

jajko - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

szpinak - 400 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ser feta - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę zalej mlekiem poczekaj aż nasiąknie. Następnie bułkę odciśnij ją i połącz z surowym jajkiem i mięsem. Całość

wymieszaj z przyprawą Knorr, która nada ona potrawie odpowiedniego smaku, a także ujednolici konsystencję pieczeni. Po

doprawieniu mięsa zroluj je w dwa długie walce o średnicy około 3 cm.

2. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojona w kosteczkę cebulę, dodaj odciśnięty szpinak, pokrojone w paseczki

suszone pomidory. Całość dopraw do smaku ostrą papryką i gałką muszkatową. Gdy szpinak nieco przestygnie dodaj do

niego pokrojona w kostkę fetę.

3. Na stolnicy oprószonej mąką rozwałkuj ciasto francuskie do grubości około 5 mm uformuj z niego prostokąt o długości

około 20 cm i szerokości około 15 cm. Na cieście ułóż pierwszy walec mięsa a następnie na jego wierzch nałóż szpinak

Całość przykryj drugą roladą z mięsa. Wszystko razem zawiń w ciasto francuskie posmarowane jajkiem. Roladę ponakłuwaj

z wierzchu widelcem i posmaruj resztą jajka.

4. Tak przygotowaną roladę ułóż na pergaminie na blasze do pieczenia. Wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 25

minut. Po tym czasie sprawdź, czy mięso się upiekło. Jeśli twoja rolada jest nieco grubsza, odpowiednio wydłuż czas

pieczenia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-mielone-wellington-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety mielone z cukinią i kozim serem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka namoczona w mleku - 1 sztuka

bułka tarta - 6 łyżek

cukinia - 0.25 sztuk

ser kozi - 100 gramów

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone przełóż do miski, połącz z odciśniętą bułką oraz jajkiem. Masę dopraw Przyprawą do mięsa mielonego

Knorr i wyrób na jednolitą masę. Dzięki przyprawie mięso nabierze wyrazistego smaku.

2. Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach, dodaj do mięsa i wymieszaj. Ser podziel na cztery części i uformuj z każdej z

nich podłużny wałeczek.

3. Mięsną masę również podziel na cztery części. Na środek każdego placka z mięsa nałóż porcję sera, oklej dokładnie

mięsem i uformuj kotlety.

4. Kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor po 6-8 minut z każdej strony. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-mielone-z-cukinia-i-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klopsiki z suszoną żurawiną w sosie z białego wina
przepisy.pl

28 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mielona wieprzowina z szynki - 500 gramów

kajzerki - 2 sztuki

mleko - 0.5 szklanek

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

białe wytrawne wino - 0.5 szklanek

suszona żurawina - 100 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

tymianek świeży lub suszony - 0.25 sztuk

olej do smażenia - 3 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

śmietana 12% - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę zalej mlekiem i poczekaj aż nasiąknie. Następnie odciśnij, połącz z surowym jajkiem, mięsem, żurawiną i pomieszaj

z przyprawą Knorr - nada ona potrawie odpowiedniego smaku i poprawi konsystencje pulpecików.

2. Po doprawieniu mięsa podziel je na małe porcje i uformuj z niego dwu centymetrowej wielkości kulki.

3. Mięsne kulki oprósz mąką pszenną i obsmaż na średnio rozgrzanym oleju. Podlej winem, chwilę podgotuj aż wino

odparuje o połowę następnie dodaj śmietanę. Powstały sos gotuj aż zgęstnieje. Na koniec dopraw go posiekanymi ziołami -

tymiankiem i natką pietruszki. Podawaj np. z kaszą jaglaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klopsiki-z-suszona-zurawina-w-sosie-z-bialego-wina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

