
 

CO ZROBIĆ Z JABŁEK?
INSPIRACJE NA OBIAD I DESER

przepisy.pl



Ciasto z jabłkami i cynamonem
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C

forma do tarty lub tortownica

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 2 sztuki

cukier puder - 150 gramów

żółtka - 6 sztuk

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

cukier waniliowy - 2 opakowania

jabłka szara reneta - 1000 gramów

cynamon - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Z mąki, Kasi, cukru i żółtek zagnieść ciasto dodając proszek

do pieczenia i podzielić na 2 równe części.

2. Pierwszą część rozwałkować i wyłożyć na blaszkę.

3. Ciasto nakłuć widelcem, posypać cynamonem.

4. Wyłożyć obrane i pokrojone w cząstki jabłka, posypać cukrem waniliowym i cynamonem.

Nałożyć drugą rozwałkowaną część ciasta. Piec około godziny. Posypać cynamonem lub cukrem

pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-z-jablkami-i-cynamonem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gulasz wieprzowy z cydrem i karmelizowanym
jabłkiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wieprzowe, np. karkówka lub
łopatka - 700 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

cebulki szalotki - 10 sztuk

mąka pszenna - 2 łyżki

cukier - 1 łyżka

twarde jabłka - 3 sztuki

cydr - 400 mililitrów

śmietana 18% - 100 mililitrów

świeży imbir - 50 gramów

majeranek - 1 łyżka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

ziele angielskie - 2 ziarna

liść laurowy - 1 sztuka

pieprz - 3 ziarna

Sposób przygotowania:

1. Mięso wieprzowe pokrój w gruba kostkę 2 cm na 2 cm. Oprósz dokładnie Przyprawą do

wieprzowiny Knorr. Przyprawa nada mięsu wyrazistego smaku. Odstaw mięso, jeśli to możliwe,

do lodówki na kilka godzin.

2. Na patelnię wsyp cukier i podgrzewaj go, aż się zkarmelizuje. Dodaj jabłka pokrojone w

ćwiartki, wlej połowę Ramy Smaż jak szef kuchni. Jabłka smaż, co jakiś czas delikatnie

mieszając. Na koniec dopraw majerankiem i odłóż na bok.

3. W garnku pod przykryciem zagotuj cydr z kostką rosołową i przyprawami: zielem angielskim,

liściem laurowym i czarnym pieprzem.

4. Na tej samej patelni, na której wcześniej były smażone jabłka, na pozostałym tłuszczu,

podsmaż oprószone w mące mięso. Smaż je tak długo, aż zrobi się rumiane. Mięso przełóż do

garnka z gotującym się wywarem.

https://www.przepisy.pl/przepis/gulasz-wieprzowy-z-cydrem-i-karmelizowanym-jablkiem


5. Na patelni podsmaż cebule szalotki przekrojone na pół i je również przełóż do garnka.

Wszystko razem duś pod przykryciem przez około 40 minut, aż mięso zrobi się miękkie, a sos

zgęstnieje.

6. Dodaj wówczas skarmelizowane jabłka, świeżo starty imbir oraz śmietanę. Całość gotuj

jeszcze przez około 5 minut.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Torcik jabłkowy
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  °C

tortownica o średnicy 21 cm

Składniki:

pokruszone czarne herbatniki - 200 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

jabłka (najlepiej papierówki) - 1 kilogram

cukier - 100 gramów

żelatyna - 30 gramów

śmietanka kremówka 30% - 400 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kasię rozpuść w rondelku. Herbatniki pokrusz tłuczkiem. Trzy łyżki herbatników odłóż do

dekoracji, resztę wymieszaj z rozpuszczoną Kasią.

2. Tortownicę o średnicy 21 cm wyłóż papierem do pieczenia, następnie przełóż do niej masę

herbatnikową i dociśnij łyżką.

3. Żelatynę zalej 1/3 szklanki zimnej wody i odstaw. Gdy napęcznieje 1/4 żelatyny odłóż, resztę

podgrzej, aby się rozpuściła. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i włóż do rondla.

4. Jabłka gotuj pod przykryciem, aż się uprażą.

5. Następnie zdejmij je z ognia, dodaj cukier i żelatynę. Wymieszaj składniki i wystudź.

6. Masę jabłkową wyłóż na herbatnikowy spód w tortownicy i odstaw do lodówki. Pozostałą

żelatynę rozpuść w kąpieli wodnej z łyżką gorącej wody. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z

cukrem pudrem i wymieszaj z żelatyną. Gotową masę śmietanową wyłóż na jabłka w tortownicy i

ponownie odstaw do lodówki. Przed podaniem udekoruj pozostałymi herbatnikami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/torcik-jablkowy-191
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wątróbka drobiowa podana z jabłkami i śliwką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Wątróbka z kurczaka - 500 gramów

dymka ze szczypiorkiem - 2 pęczki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 150 mililitrów

kwaśne jabłka - 3 sztuki

śliwki węgierki, mogą być mrożone - 200
gramów

mąka pszenna - 3 łyżki

wędzona papryka - 1 łyżka

ostra papryka - 1 łyżeczka

majeranek - 1 łyżeczka

cukier - 1 łyżka

sól i pieprz do smaku

mleko - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Wątróbkę oczyść z błon, żyłek i przerostów tłuszczu. Umieść ją na około 15 minut w mleku, po

tym czasie mleko wylej a wątróbkę przepłucz w zimnej wodzie. Następnie na papierowym

ręczniku dokładnie osusz.

2. Pomieszaj mąkę z majerankiem, ostrą i wędzona papryka, dodaj trochę soli i pieprzu. W mące

obtocz wątróbkę.

3. Na rozgrzaną patelnie wlej Ramą, aby mięso było wyjątkowo soczyste i nie utraciło

charakterystycznego smaku i aromatu. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie

to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na gorącym tłuszczu podsmaż wątróbkę z obu stron. Usmażoną wątróbkę przełóż na talerz.

5. Na rozgrzaną patelnię wsyp łyżkę cukru. Gdy cukier zbrązowieje dodaj pokrojone w cząsteczki

jabłko. Smaż je dłuższą chwilę aż zmięknie. Rumiane jabłka przełóż na talerz razem z wątróbką .

Na patelni podsmaż pokrojoną w piórka cebulę, w razie potrzeby dodaj nieco Ramy. Gdy cebula

się zeszkli dodaj połówki śliwki. Smaż kolejna chwilę, po czym dodaj pozostałe składniki.

6. Całość przykry podduś 1 minutę i dopraw do smaku odrobina soli i pieprzu jeśli zachodzi taka

https://www.przepisy.pl/przepis/watrobka-drobiowa-podana-z-jablkami-i-sliwka


potrzeba.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szarlotka z kruszonką - VIDEO
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

60 minut 180 °C tortownica

Składniki:

jabłka - 1 kilogram

woda - 0.5 szklanek

cukier - 0.5 szklanek

cynamon

mąka pszenna - 3 szklanki

proszek do pieczenia - 2 łyżeczki

Kostka do pieczenia Kasia - 1
opakowanie

cukier - 250 gramów

żółtko - 3 sztuki

śmietana - 150 mililitrów

cukier puder

Sposób przygotowania:

1. Obrane i pokrojone w kostkę jabłka przełóż do rondla i dodaj wodę. Całość duś, mieszając, do

momentu, gdy jabłka będą miękkie. Następnie cukier i szczyptę cynamonu. Całość podduś

jeszcze przez ok. 5 minut, uważając, by jabłka nie przywarły do dna garnka.

2. Do miski wsyp i połącz mikserem mąkę, proszek do pieczenia i miękką kostkę Kasia. Dodaj

cukier, żółtka i wymieszaj. Na koniec dodaj śmietanę i mieszaj wszystko, do momentu, aż

powstanie ciasto przypominające kruszonkę.

3. Z 2/3 kruszonki wyrób ciasto i odstaw je do schłodzenia.

4. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Tortownicę wysmaruj kostką do pieczenia Kasia. Ciastem z

lodówki wyłóż dno i boki tortownicy i nakłuj widelcem. Piecz przez 10 min.

5. Na tak przygotowany spód wyłóż uprażone jabłka i posyp równomiernie kruszonką. Wstaw

ponownie do piekarnika i piecz przez 50 min. Przed podaniem udekoruj ciasto cukrem pudrem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szarlotka-z-kruszonka-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Potrawka z kurczaka z karmelizowanymi
jabłkami i cydrem

przepisy.pl

20 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka pokrojone na 3 części - 8
sztuk

duże pieczarki pokrojone w ćwiartki - 8
sztuk

jabłka pokrojone w ćwiartki (bez pestek i ze
skórą) - 4 sztuki

cydr wytrawny - 600 mililitrów

koniak - 1 łyżka

gęsta śmietana - 125 mililitrów

cukier - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 60 mililitrów

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

rosół z kury - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W garnku z grubym dnem rozprowadź Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu

znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż

doprawionego kurczaka z każdej strony do momentu uzyskania złotego koloru.

2. Następnie wylej tłuszcz, dodaj cydr i zagotuj całość. Wlej rosół, dodaj pieczarki i duś na wolnym

ogniu przez 30 min.

3. Po tym czasie wyjmij piersi z kurczaka, zredukuj sos do połowy, dodaj śmietanę i mieszaj całość

aż do zagotowania. Później z powrotem włóż kurczaka do sosu.

4. Na oddzielnej patelni rozpuść cukier, tak by powstał karmel. Dodaj koniak, pokrojone jabłka i

smaż przez 2 min. Danie serwuj na głębokim talerzu z wyłożonymi na mięsie jabłkami z karmelem.

Całość udekoruj natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/potrawka-z-kurczaka-z-karmelizowanymi-jablkami-i-cydrem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasto z jabłkowymi różami
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 200 °C

okrągła forma do ciasta o śr. 30 cm

Składniki:

cukier puder - 150 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 180 gramów

mąka - 250 gramów

jajko - 1 sztuka

żółtko jajka - 1 sztuka

jabłka - 1.5 kilogramów

cynamon - 2 łyżeczki

woda - 125 mililitrów

sok z cytryny - 1 sztuka

budyń waniliowy bez cukru - 1 opakowanie

cukier - 2 łyżki

mleko - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Do mąki dodaj cukier puder, Kasię, jajko i żółtko. Wyrób ciasto.

2. Umyj i obierz jabłka. Usuń gniazda nasienne, a następnie pokrój jabłka w cienkie plasterki.

3. Plasterki jabłka z wodą i cytryną podgrzewaj w garnku przez ok. 3-5 minut (nie doprowadzaj do

wrzenia - jabłka należy jedynie zmiękczyć, żeby dało się modelować ich kształt).

4. Rozwałkuj ciasto. Wytnij w nim koło o średnicy 33 cm i ułóż równo w foremce o średnicy 30 cm

wysmarowanej margaryną (3 cm ciasta potrzebne na brzegi). Ułóż plasterki jabłek tak, żeby

tworzyły kształt małych różyczek. Układanie różyczek rozpoczynaj od warstwy zewnętrznej.

Dokładaj po jednym plasterku jabłka, formując z nich małe fale, aż do środka kwiatu. Kolejne kręgi

jabłek utworzą kształt różyczki. Układaj kolejne różyczki wzdłuż brzegu ciasta. Piecz w temp.

200°C (180°C, jeśli piekarnik jest wyposażony w termoobieg) przez 40-50 minut.

5. Kiedy ciasto piecze się w piekarniku, przygotuj budyń. Dodaj proszek do mleka i zagotuj zgodnie

z instrukcją na opakowaniu (jeśli masa wyszła zbyt gęsta, dodaj więcej mleka).

6. Poczekaj, aż sos nieco przestygnie, a następnie wylej go pośrodku ciasta. Oprósz cynamonem i

cukrem pudrem.

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasto-z-jablkowymi-rozami


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwica nadziewana jabłkami na styl
hasselback

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

kwaśne jabłka - 2 sztuki

oscypek - 2 sztuki

świeża szałwia - 1 sztuka

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 3
łyżki

patyki do szaszłyków - 3 sztuki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki wieprzowe oczyść z błon i przerostów tłuszczu i pokrój w 1 cm plastry. Wymieszaj

je z oliwą oraz Przyprawą do mięsa wieprzowego Knorr, która nada kotlecikom delikatnego

ziołowo-korzennego smaku i sprawi, że będą soczyste. Każdy kotlecik obsmaż z obu stron na

patelni.

2. W plaster jabłka ułożonego na płasko na desce wbij na sztorc trzy patyki do szaszłyków. Na

plaster jabłka, nabij następnie plaster polędwiczki, liść szałwii i plaster sera. Czynność powtarzaj

do wyczerpania produktów.

3. Gotową „roladę” ułóż na wyłożonej pergaminem blasze do pieczenia. Wstaw do nagrzanego

do 200°C piekarnika na ok. 10-15 minut. Upieczone go mięso ułóż na półmisku na ryżu

wyciągając patyki przed podaniem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwica-nadziewana-jablkami-na-styl-hasselback
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Rozgrzewająca herbata z syropem z czarnego
bzu i owocami

przepisy.pl

5 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

cynamon w laskach - 2 sztuki

Lipton Chai Spirit - 2 sztuki

jabłko - 0.5 sztuk

kawałek świeżego imbiru

syrop z czarnego bzu - 2 łyżki

brązowy cukier - 2 łyżki

ciemny rum - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Dwie torebki herbaty Lipton Chai Spirit zalej 400 ml gotującej się wody, przykryj spodkiem i

odstaw na chwilę aby napar dobrze się zaparzył. Po chwili dodaj dwie łyżki cukru, całość dobrze

wymieszaj.

2. Na dno szklanki włóż kawałek cynamonu kilka plastrów imbiru, pokrojone na cienkie plasterki

jabłko. Całość zalej gorącym naparem. Do herbaty wlej jeszcze po łyżce syropu z czarnego bzu.

Jeśli nie będziesz kierował samochodem możesz całość wzmocnić łyżeczka ciemnego rumu.

Szklankę udekoruj cząstka jabłka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/rozgrzewajaca-herbata-z-syropem-z-czarnego-bzu-i-owocami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z kaczki na sałacie z jabłek
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 700 gramów

sałata rzymska - 1 sztuka

rucola - 50 gramów

czerwona cebula pokrojona w piórka - 1
sztuka

czerwone jabłko pokrojone w ósemki - 1
sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 40 mililitrów

czerwone wino - 3 łyżki

garść posiekanej mięty

posiekany ząbek czosnku - 1 sztuka

syrop klonowy - 1 łyżeczka

musztarda Dijon - 2 łyżeczki

czerwone wino - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Zdejmij skórę z kaczki, przekrój ją wzdłuż na pół, dopraw solą i pieprzem, a następnie odstaw

na bok.

2. Przygotuj sos do sałaty: wymieszaj energicznie w miseczce miętę, czosnek, sól, pieprz, syrop

klonowy, musztardę, wino i oliwę z oliwek, tak by powstała kremowa emulsja.

3. Na środku patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki

– będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Podsmaż piersi z obu stron

przez 4 minuty - muszą być złote, ale różowe w środku (jeśli nie lubisz surowych smaż je dłużej).

Owiń je folią aluminiową i odczekaj 4 minuty.

4. Patelnię wytrzyj z nadmiaru tłuszczu, postaw ją na ogień i dodaj 3 łyżki czerwonego wina.

Drewnianą łyżką „odklej smak” z patelni.

5. Na talerzu połóż 2 liście sałaty, czerwoną cebulę i jabłko. Dodaj kremowy winegret i wymieszaj

całość. Mięso pokrój na ukos w cienkie paseczki, połóż je na sałatce i polej winem z patelni.

Dopraw solą i pieprzem, i od razu podawaj. Bon appétit!

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-kaczki-na-salacie-z-jablek


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szarlotka z galaretką
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

0 minut  °C tortownica 21 cm

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

jabłka antonówki - 1.3 kilogramów

galaretka wiśniowa - 3 sztuki

biszkopty - 60 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój na ćwiartki. Owoce włóż do garnka, wlej 1/3

szklanki wody i upraż pod przykryciem.

2. Dwie galaretki rozpuść w szklance gorącej wody, dodaj Kasię i mieszaj, aż się rozpuści.

3. Rozpuszczone galaretki z Kasią dodaj do musu jabłkowego i wymieszaj. Odstaw do

przestygnięcia.

4. Tortownicę o średnicy 21 cm posmaruj Kasią i wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż na jej dnie

warstwę biszkoptów.

5. Wystudzoną masę jabłkową wyłóż na biszkopty w formie i odstaw do lodówki by masa stężała.

6. Ostatnią galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody i wystudź. Lekko tężejącą galaretkę wylej

na wierzch szarlotki. Odstaw ponownie do lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szarlotka-z-galaretka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczeń ze schabu w glazurze z dżemu
morelowego z cebulą i jabłkiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1.5 kilogramów

kwaśne jabłko - 1 sztuka

szalotki - 6 sztuk

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

słonina - 400 gramów

dżem morelowy - 2 łyżki

ocet jabłkowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Schab umyj, osusz, oczyść z przerostów tłuszczu i błon, które są na powierzchni mięsa. Pokrój

w cienkie (0,5 cm) grubości plastry, nie docinając ich jednak do końca.

2. W misce wymieszaj Przyprawę do mięsa wieprzowego Knorr z olejem, octem i dżemem

morelowym. Powstałą marynatą natrzyj mięso dokładnie, również w nacięciach.

3. W nacięcia włóż cząstkę jabłka i plaster cebuli.

4. Plastry słoniny nałóż na mięso i wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na 45 minut. Po

tym czasie, sprawdź czy mięso jest już upieczone. Jeśli wciąż będzie niedopieczone, wydłuż

czas o kolejne 10 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczen-ze-schabu-w-glazurze-z-dzemu-morelowego-z-cebula-i-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszanka grillowana w jabłkach
przepisy.pl

40 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

jabłka kwaśne - 6 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżka

Sos Hellmann's Czosnkowy - 3 łyżki

cebula - 2 sztuki

kaszanka - 700 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jabłka wydrąż z góry, odcinając wcześniej wierzchnią warstwę.

2. Na patelni, na rozgrzanej Ramie, podsmaż pokrojoną w plastry cebulę, dodaj rozdrobnioną

kaszankę i Przyprawę do grilla Knorr. Następnie całość smaż, aż kaszanka się rozpadnie i

zacznie delikatnie przywierać.

3. Tak przygotowaną kaszanką wypełnij jabłka.

4. Jabłka ułóż na dobrze rozgrzanym grillu pod przykryciem na około 20 minut. Zgrillowane jabłka

podawaj z łyżką sosu Hellmann‘s Czosnkowy na wierzchu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszanka-grillowana-w-jablkach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

