
 

9 PRZEPISÓW Z BROKUŁAMI

przepisy.pl



Makaron ryżowy z klopsikami orientalnymi i
brokułami

przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

makaron ryżowy - 300 gramów

mięso mielone wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
0.5 opakowań

świeże brokuły - 0.5 główki

świeża kolendra - 1 pęczek

szczypiorek - 1 pęczek

sos sojowy - 2 łyżki

czarny sezam - 1 łyżeczka

jajko - 1 sztuka

szalotka - 1 sztuka

1 ząbek czosnku

świeży imbir - 1 łyżeczka

olej sezamowy - 3 łyżki

sos rybny - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do miseczki, połącz z przyprawą Knorr, posiekaną kolendrą (połowa) oraz łyżką

oleju sezamowego. Dodaj jajko, dokładnie wymieszaj i wyrób na gładką masę.

2. Z mięsnej masy uformuj małe klopsiki a następnie ugotuj je we wrzącej wodzie. Odsącz.

3. Makaron namocz w gorącej wodzie i pozostaw na 3 minuty do momentu, gdy będzie miękki.

Odcedź. Brokuły podziel na małe różyczki i sparz krótko we wrzącej wodzie.

4. W woku na rozgrzanym oleju przesmaż posiekany czosnek, szalotkę pokrojoną w piórka i

posiekany imbir. Dodaj makaron, brokuły, pozostałą kolendrę oraz przygotowane klopsiki.

5. Danie dopraw do smaku sosem sojowym oraz sosem rybnym. Dodaj sezam i wymieszaj.

Gotowy makaron wyłóż na talerze i posyp szczypiorem pokrojonym w tzw. „zapałki” a więc 3-4 cm

długości słupki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-ryzowy-z-klopsikami-orientalnymi-i-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka makaronowa z gotowanymi brokułami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł - 1 sztuka

makaron farfalle - 200 gramów

oliwki czarne - kilka sztuk

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

suszone pomidory - 120 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 5 łyżek

woda - 3 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta. Następnie odcedź go, skrop oliwą i

odstaw do ostygnięcia.

2. Brokuł podziel na mniejsze różyczki i sparz je około 2-3 minut w gorącej wodzie. Kiedy będzie

miękki, ale nadal zielony, odcedź go i wystudź w zimnej wodzie z lodem. Następnie ponownie

odcedź.

3. Oliwki przekrój na pół, a suszone pomidory pokrój w paski.

4. Opakowanie sosu sałatkowego Knorr połącz z Majonezem Babuni Hellmann's i wodą.

5. Teraz wymieszaj składniki sałatki. Połącz makaron z brokułem, oliwkami i suszonymi

pomidorami oraz sosem sałatkowym. Całość przełóż do miseczek. Na wierzchu posyp posiekaną

natką pietruszki i udekoruj sałatkę czarnymi oliwkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-makaronowa-z-gotowanymi-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Quiche z brokułem, migdałami i kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 200 gramów

serek śmietankowy typu philadelphia - 125
gramów

mąka pszenna - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 125 mililitrów

śmietana Rama Cream Fine lub inna do 18
% - 200 mililitrów

brokuł, główka - 1 sztuka

migdały - 50 gramów

żółty ser najlepiej grujer - 100 gramów

jajka - 6 sztuk

sól i pieprz do smaku

zioła śródziemnomorskie - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. W misce połącz mąkę, 100 ml Ramy i serek kremowy. Zagniecione ciasto umieść w zamrażarce

na około 20 minut.

2. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki. W garnku z gotującą się woda sparz przez 2 minuty

pokrojone w małe różyczki brokuły. Po sparzeniu zahartuj zimną wodą i odstaw na bok.

3. Na patelni rozgrzej pozostałą Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie

to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na rozgrzanym tłuszczu delikatnie podsmaż pokrojonego w kostkę kurczaka.

5. Schłodzone ciasto rozwałkuj na stolnicy podsypanej mąką. Przełóż do odpowiedniej formy. W

środku ułóż brokuły, kurczaka i migdały.

6. W misce wymieszaj śmietanę z jajkami. Masę dopraw ziołami prowansalskim, pieprzem i

szczyptą soli do smaku. Powstała masą wlej do środka tarty, z wierzchu posyp tartym serem.

Całość umieść w nagrzanym do 180 °C piekarniku. Tartę piecz około 20 minut do momentu aż

masa zupełnie się zestali .

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

https://www.przepisy.pl/przepis/quiche-z-brokulem-migdalami-i-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa brokułowa z serkiem
przepisy.pl

45 minut 5 osób Średnie

Składniki:

ziemniaki - 8 sztuk

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 3 sztuki

marchewka - 2 sztuki

brokuły - 0.5 kilogramów

korzeń selera - 100 gramów

pietruszka - 1 sztuka

serek topiony - 1 sztuka

woda - 1.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki i marchewkę pokrój w kostkę. Seler i pietruszkę zetrzyj na tarce. Brokuły oczyść i

podziel na niewielkie różyczki.

2. Zagotuj 1,5 litra wody i rozprowadź w niej kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr .

3. Dodaj ziemniaki i marchewką. Gotuj 15 minut i dodaj seler i pietruszkę.

4. Brokuły dodaj na 10 minut przed końcem gotowania.

5. Dodaj serek i mieszaj, aż się rozpuści. Nie zagotuj zupy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-brokulowa-z-serkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z indykiem i brokułami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś indyka - 200 gramów

brokuł - 200 gramów

makaron tagliatelle - 200 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

maślaki - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki

ser parmezan - 100 gramów

czarny pieprz - 2 szczypty

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według zaleceń producenta. Brokuły pokrój w małe

różyczki, sparz przez cztery minuty w gotującej się wodzie.

2. Na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojonego w paseczki i oprószonego w mące indyka, dodaj

pokrojoną w półplastry cebulę, posiekany czosnek, pokrojone w paseczki suszone pomidory,

różyczki brokuł. Dopraw pieprzem i smaż chwilę.

3. Całość podlej kilkoma łyżkami wody z gotowania makaronu, dodaj maślankę. Wszystko razem

zagotuj, dodaj makaron oraz ser i dokładnie wymieszaj na patelni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-z-indykiem-i-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto z warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

zielony groszek - 0.5 szklanek

brokuł - 0.5 sztuk

szparagi - 0.5 pęczków

suszona żurawina - 40 gramów

śmietana - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W szerokim rondlu podsmaż posiekaną cebulę. Po chwili dodaj ryż. Całość smaż, aż wszystko

się lekko zeszkli.

2. Wlej tyle wody, aby zakryła ryż. Dodaj kostkę Knorr i gotuj, mieszając od czasu do czasu, aż

ryż wchłonie płyn. Ewentualnie ponownie wlej odrobinę wody. Całość gotuj około 18 minut.

3. W tym czasie brokuł podziel na mniejsze różyczki, a szparagi pokrój w plastry.

4. Pod koniec gotowania wlej śmietankę, dodaj wszystkie warzywa i żurawinę. Gotuj jeszcze

około 3 minut. Podawaj od razu po przygotowaniu.

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

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


Sałatka z tortellini z brokułami i szynką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

tortellini z grzybami - 400 gramów

brokuł - 1 sztuka

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1
opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

szynka w plastrach - 125 gramów

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

natka pietruszki - 0.5 pęczków

jogurt - 2 łyżki

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Tortellini ugotuj i pozostaw do wystygnięcia. Natkę posiekaj.

2. Brokuł podziel na różyczki, szynkę pokrój w paski, kukurydzę odsącz.

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

serem.

4. Połącz składniki z pierożkami tortellini.

5. Podawaj sałatkę udekorowaną natką pietruszki i grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-tortellini-z-brokulami-i-szynka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kremowa zapiekanka makaronowa z brokułami i
szynką

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron wstążki, np. tagliatelle lub
papardelle - 500 gramów

gotowana szynka - 250 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

mały brokuł - 1 sztuka

twardy żółty ser - 100 gramów

mleko - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Odcedź.

Pokrój w kostkę szynkę. Podziel brokuł na drobne różyczki. Zetrzyj ser. Blanszuj brokuł we wrzącej

wodzie przez 3 min.

2. Wymieszaj mleko z Knorr Naturalnie smacznie. Wymieszaj makaron z szynką, serem, brokułem i

sosem.

3. Całość umieść w naoliwionej brytfannie. Polej sosem. Piecz przez 25-30 min lub aż danie się

zarumieni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kremowa-zapiekanka-makaronowa-z-brokulami-i-szynka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa brokułowo-ziemniaczana
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł średnia główka - 1 sztuka

ziemniaki - 2 sztuki

marchewka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

Rama Classic - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Podziel brokuł na mniejsze różyczki. Obierz ziemniaki i marchew. Warzywa pokrój w kostkę.

Cebulę i czosnek drobno posiekaj.

2. W dużym garnku rozgrzej na średnim ogniu 1 łyżkę margaryny. Dodaj cebulę, marchew

i czosnek. Wszystko smaż przez-3–5 minut, mieszając.

3. Dodaj 1 litr wody, kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr, brokuły i pokrojone w kostkę

ziemniaki. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień, a następnie gotuj na małym ogniu przez około

15 minut lub do momentu zmięknięcia warzyw. Zupę zmiksuj za pomocą blendera ręcznego i

podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-brokulowo-ziemniaczana
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

