
 

WIOSENNE SAŁATKI 
NA LUNCH I DRUGIE ŚNIADANIE

przepisy.pl



Sałatka po grecku
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kilka liści sałaty lodowej

pomidory koktajlowe - 250 gramów

zielony ogórek - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 opakowanie

oliwa z oliwek - 5 łyżek

ser feta - 150 gramów

czarne oliwki - 50 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Umyj wszystkie warzywa, a następnie osusz je dokładnie. Sałatę porwij na duże kawałki, pomidorki przekrój na pół, cebulę

pokrój w kostkę lub w plastry, ogórka przekrój na pół i pokrój w półplastry, paprykę pokrój na cienkie plastry.

2. Wymieszaj sos sałatkowy z trzema łyżkami oliwy i trzema łyżkami wody.

3. W odpowiednim naczyniu ułóż sałatę, na nią połóż pozostałe pokrojone warzywa, a na wierzchu ułóż oliwki. Sałatkę posyp

rozkruszonym serem feta. Całość polej sosem sałatkowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-po-grecku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kolorowa sałatka z grillowaną wołowiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

rostbef - 500 gramów

Sos sałatkowy grecki Knorr - 2 opakowania

mieszane sałaty - 0.5 opakowań

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

czerwona papryka pokrojona w paski - 1 sztuka

ogórek pokrojony w plastry - 0.5 sztuk

cebula czerwona pokrojona w paski - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 4 łyżki

oliwa z oliwek - 8 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Mięso skrop oliwą, posyp przyprawą do mięs i natrzyj mięso. Następnie usmaż na grillu po 5-8 minut z każdej strony.

Wystudzone mięso pokrój w cienkie plastry w poprzek włókien.

2. Sos sałatkowy wymieszaj z 6 łyżkami wody i taką samą ilością oliwy.

3. Wszystkie warzywa wymieszaj w misce wraz z sosem i wymieszaj.

4. Sałatkę przełóż na talerze a na wierzchu rozłóż plastry wołowiny. Gotową sałatkę podawaj z grillowaną bagietką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kolorowa-salatka-z-grillowana-wolowina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka grecka z kurczakiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mieszanka sałat - 400 gramów

plaster kurczaka - 2 plastry

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 sztuka

ser feta - 1 sztuka

papryka - 1 sztuka

ogórek - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

czarne oliwki - 2 łyżki

posiekany koperek - 1 sztuka

posiekana natka pietruszki - 1 sztuka

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Postrzęp sałatę na kawałki. Pomidora, ogórka i paprykę pokrój w plastry lub paski, oliwki na połówki.

2. Oprósz plastry kurczaka przyprawą Knorr, posmaruj oliwą i usmaż około 5 minut.

3. Pokrój ser feta w kostkę.

4. W oddzielnej misce wymieszaj sos sałatkowy Knorr z wodą i olejem. Wymieszaj wszystkie składniki sałatki.

5. Całość przełóż do dekoracyjnej miski. Przed podaniem przybierz natką i koperkiem. Na wierzchu ułóż kawałki sera feta.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-grecka-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Włoska sałatka z cieciorką
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cieciorka z puszki - 1 opakowanie

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

pomidory suszone w oliwie - 5 sztuk

oliwa z pomidorów suszonych - 3 łyżki

kmin rzymski mielony - 0.5 łyżeczek

sok z połowy cytryny

ząbek czosnku - 1 sztuka

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Stwórz aromatyczny, paprykowo – ziołowy sos mieszając zawartość opakowania Knorr z 3 łyżkami wody oraz oliwą z

pomidorów. Dodaj posiekany czosnek oraz sok z cytryny.

2. Papryki oraz pomidory pokrój w cienkie paski, natkę posiekaj a cieciorkę odsącz na sicie.

3. W misce połącz cieciorkę, paprykę oraz pomidory. Dodaj kumin, przygotowany sos oraz posiekana natkę pietruszki.

Wszystko razem wymieszaj i gotowa sałatkę przełóż do salaterki. Sałatkę podawaj z pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wloska-salatka-z-cieciorka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka Nicejska
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

puszka tuńczyka - 1 sztuka

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

sałata masłowa - 1 sztuka

sałata rzymska - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

średni pomidor - 1 sztuka

mały ogórek - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

mrożona fasolka szparagowa - 200 gramów

czarne oliwki - 1 sztuka

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

fileciki anchovies

ziemniaki ugotowane w łupinkach - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Umyj sałaty rzymską i masłową, osusz i pokrój. Umyj warzywa i pokrój w kostkę.

2. Wrzuć fasolkę szparagową na 5 minut do osolonego wrzątku, a po wyjęciu zahartuj pod bieżącą wodą.

3. Przygotuj Sos sałatkowy francuski Knorr zgodnie z przepisem na opakowaniu.

4. Połącz warzywa i sałatę z sosem i pozostaw na 5 minut.

5. Odcedź tuńczyka i wraz z oliwkami, dodaj do sałatki. Całość delikatnie wymieszaj i udekoruj ćwiartkami jajek. Opcjonalnie

możesz obrać ugotowane w łupinach ziemniaki i dodać je wraz z filecikami anchovies. Rada: Jeśli nie przepadasz za ostrym

smakiem cebuli – po pokrojeniu w plastry wrzuć ją do obgotowania razem z fasolą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-nicejska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałata z suszonymi pomidorami i kozim serem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata frisee - 100 gramów

Sos sałatkowy Szefa Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

młody szpinak - 100 gramów

miękki ser kozi (lub inny ostry ser) - 250 gramów

suszone pomidory w zalewie - 250 gramów

oliwa z oliwek - 8 łyżek

ząbek czosnku - 2 sztuki

pieprz mielony

grzanki - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Sałatę oraz szpinak dokładnie umyj, osusz, porwij na mniejsze liski i ułóż na talerzu.

2. Odsącz pomidory z oliwy. Na sałacie poukładaj odsączone suszone pomidory. Pokrój czosnek w plastry.

3. Ser pokrój w kawałki. Na środku każdego talerza umieść kawałki sera, całość dopraw świeżo mielonym pieprzem i

plastrami czosnku.

4. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i ketchupem. Na końcu polej sałatkę

sosem i posyp grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salata-z-suszonymi-pomidorami-i-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kiwi i cykorii
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cykorie (najlepiej dwukolorowe) - 4 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

Sos sałatkowy Szefa Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

kiwi - 4 sztuki

ser żółty - 300 gramów

sok pomarańczowy - 3 łyżki

rodzynki - 20 gramów

pęczek natki kolendry - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

grzanki - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem, ketchupem, oraz sokiem pomarańczowy.

Z cykorii odetnij końcówki, rozłóż wszystkie liście, umyj je i osusz. Zachowaj kilka całych liści cykorii do dekoracji. Resztę

pokrój po skosie w dwucentymetrowe rąby i umieść w misce z dresingiem. Dosyp do nich grzanki.

2. Kiwi obierz, pokrój w półplastry i dodaj do cykorii.

3. Ser żółty pokrój w grubą kostkę i przełóż do miski.

4. Posiekaj natkę kolendry i cebulę w kostkę, następnie dodaj do reszty składników.

5. Do miski dodaj rodzynki i całość dokładnie wymieszaj. Podawaj w małych miseczkach udekorowane listkami cykorii oraz

grzankami Knorr.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kiwi-i-cykorii
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z panierowanym serem camembert
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mix sałat - 0.5 kilogramów

pomidorki cherry czerwone - 200 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

ser camembert - 2 sztuki

bułka tarta - 300 gramów

jajka - 2 sztuki

żurawina w słoiku - 30 gramów

oliwa z oliwek - 40 mililitrów

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Ser camembert podziel na ćwiartki. Panieruj zaczynając od jajka, następnie w bułce tartej. Czynność tę powtórz, aby ser

był dokładnie opanierowany. Serki smaż na głębokim tłuszczu, do momentu kiedy będą rumiane, odsącz na ręczniku

papierowym.

2. Pokrój cebulę w cienkie plastry. Porwij sałaty, dodaj cebulę oraz ćwiartki pomidorków cherry.

3. Sos sałatkowy francuski Knorr wymieszaj z wodą i oliwą zgodnie z przepisem na opakowaniu, dodaj żurawinę i ponownie

wymieszaj.

4. Sałatkę podawaj polaną dresingiem z ciepłymi serkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/francuska-salatka-z-panierowanym-serem-camembert
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kurczakiem i ananasem - VIDEO
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 250 gramów

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr

puszka ananasa - 1 sztuka

puszka kukurydzy - 1 sztuka

puszka czerwonej fasoli - 0.5 sztuk

sałata - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

olej do smażenia

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka pokrój w paski. Oprósz Przyprawą do złotego kurczaka Knorr, po czym usmaż na rozgrzanej patelni i

przestudź.

2. Ananasa oraz kukurydzę odsącz z zalewy. Czerwoną fasolę przecedź i przelej wodą, a następnie odsącz.

3. Sałatę umyj, osusz i porwij ma mniejsze części.

4. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym serem.

5. Pierś z kurczaka, ananasa, kukurydzę, fasolę i sałatę polej sosem. Następnie delikatnie wymieszaj i posyp grzankami

paprykowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kurczakiem-i-ananasem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z łososiem, jagodami i buraczkami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łosoś wędzony - 100 gramów

jagody - 0.5 szklanek

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

świeży szpinak - 80 gramów

mieszanka sałat - 80 gramów

buraczki marynowane, mały słoik - 1 opakowanie

świeży koperek - kilka gałązek

kiełki lucerny

woda - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Sałaty umyj i osusz. Buraczki odcedź i pokrój na mniejsze kawałki.

2. W misce wymieszaj liście sałaty z buraczkami i jagodami. Całość przełóż na talerz.

3. Łososia pokrój w cienkie paseczki i połóż na sałatce.

4. Przygotuj aromatyczny, koperkowo-ziołowy sos mieszając oliwę z sosem sałatkowym Knorr i trzema łyżkami wody. Polej

sałatkę i podawaj udekorowaną kiełkami oraz gałązkami koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-lososiem-jagodami-i-buraczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka Fitness
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata rzymska - 0.5 sztuk

Sos sałatkowy czosnkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

rukola - 1 pęczek

cykoria - 1 sztuka

ogórek - 0.5 sztuk

pomidor malinowy - 1 sztuka

rzodkiewka - 5 sztuk

szczypiorek - 1 pęczek

jogurt naturalny - 150 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Sałatę rzymską oraz cykorię pokrój w grube paski. Następnie wymieszaj w dużej misce z rukolą.

2. Pomidora pokrój w ósemki, a rzodkiewki w plasterki. Ogórka przekrój wzdłuż na pół i wydrąż łyżeczką pestki. Następnie

pokrój w księżyce.

3. Sałaty, cząstki pomidora, ogórka oraz rzodkiewki wymieszaj w misce, a następnie przełóż do salaterki.

4. Jogurt przelej do niedużego słoiczka, wciśnij sok z cytryny i dodaj zawartość opakowania Knorr. Zakręć słoiczek i

energicznie potrząśnij kilkakrotnie, do momentu połączenia się składników.

5. Gotowym sosem polej przygotowaną sałatę, a jej wierzch posyp pokrojonym szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-fitness
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałata z grillowanym filetem z kurczaka nadziewanym
camembertem i śliwką

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mix sałat - 2 opakowania

filet z kurczaka - 2 sztuki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

ser camembert - 0.5 sztuk

winogrona białe - 10 sztuk

świeży ogórek - 0.5 sztuk

suszone śliwki - 8 sztuk

prażone orzechy włoskie - 1 łyżka

zioła prowansalskie - 1 szczypta

oliwa - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Połówkę sera camembert przetnij wzdłuż na pół. Mięso rozetnij wzdłuż boku – zrób kieszonkę. Posyp w środku lekko

ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem.

2. Do środka włóż ser i brzeg mięsa zepnij wykałaczką. Kurczaka skrop oliwą, posyp lekko ziołami, solą i pieprzem. Odłóż na

10 minut.

3. W tym czasie przygotuj warzywa i owoce. Śliwki i winogrona przetnij na pół i pozbądź się pestek.

4. Mięso grilluj 15 minut, przekręcając je co jakiś czas.

5. Na środku talerza ułóż sałaty i polej je sosem Knorr przygotowanym zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu.

Przygotowując sałatkę, możesz użyć mix sałat Fit&Easy. Dzięki temu nie musisz kupować kilku rodzajów sałat, a tylko jedną,

gotową i już umytą mieszankę.

6. Na sałacie rozłóż plasterki ogórka, winogrona i śliwki. Jeszcze ciepłe mięso pokrój na kilka kawałków i połóż na środku

sałaty. Posyp całość prażonymi orzechami. Ułóż na górze gałązki natki pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salata-z-grillowanym-filetem-z-kurczak-nadziewanym-camembertem-i-sliwka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

