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Zapiekanka z batatów
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

Bataty - 4 sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

orzechy włoskie - 100 gramów

bułka tarta (najlepiej typu panco) - 100
gramów

2 gałązki rozmarynu

kawałek świeżego kłącza imbiru

1 strąk ostrej papryki chilli

sok pomarańczowy - 0.5 szklanek

syrop klonowy - 1 łyżka

szalotka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Bataty i szalotkę obierz. Ziemniaki pokrój w cienkie plastry, szalotkę pokrój w drobną kosteczkę.

Chili i rozmaryn drobno posiekaj. Rozmaryn podziel na dwie części.

2. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż szalotkę chili, dodaj plastry ziemniaków , smaż dłuższą

chwilę cały czas mieszają. Całość zalej sokiem z pomarańczy, połowa śmietany, dodaj rozmaryn,

Delikat, syrop klonowy i imbir. Całość gotuj aż sok i śmietana zupełnie odparuje a ziemniaki zrobią

się na wpół miękkie.

3. Ziemniaki przełóż wtedy do naczynia żaroodpornego wyłożonego wcześniej pergaminem.

Ziemniaki dobrze dociśnij w naczyniu.

4. Pomieszaj śmietanę z majonezem, tartą bułką, pokruszonymi orzechami, pozostałym

rozmarynem. Bułkę ułóż na wierzchu zapiekanki. Całość wstaw na około 20 minut do nagrzanego

do 170*C piekarnika.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-batatow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś z sosem chrzanowym na grillowanych
warzywach

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

medaliony ze świeżego łososia 150g - 4
sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

chrzan świeżo starty - 1 łyżka

skórka otarta z cytryny - 1 sztuka

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

pęczek natki pietruszki - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

1 ząbek czosnku

śmietana 36% - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kawałki łososia osusz na papierowym ręczniku. Majonez wymieszaj w miseczce ze skórką

cytryny oraz pieprzem i połowę posiekanej pietruszki.

2. Przygotuj sos - śmietanę ubij na sztywno, dodaj chrzan, pozostałą pietruszkę i dopraw do smaku

odrobiną soli.

3. Rybę zamarynuj w przygotowanym majonezie, ułóż na blasze wyłożonej pergaminem i wstaw

do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 8 minut.

4. W tym czasie pokrój warzywa: cukinię w plastry, paprykę w trójkąty a cebulę w ćwiartki.

Zamarynuj je w miseczce mieszając z oliwą i posiekanym czosnkiem. Na rozgrzanej patelni

przesmaż warzywa i dopraw do smaku.

5. Upieczoną rybę podawaj na warzywach wraz z chrzanowym sosem. Jako dodatek doskonale

pasuje tradycyjne risotto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-z-sosem-chrzanowym-na-grillowanych-warzywach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Dorsz po włosku
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

polędwiczka z dorsza - 1 kilogram

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

pomidory z puszki - 400 gramów

pomidory suszone - 10 sztuk

oliwki zielone i czarne - 4 łyżki

seler naciowy 2 łodygi

czerwona cebula - 2 sztuki

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

2 ząbki czosnku

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

skórka otarta z 1 cytryny

pieprz czarny świeżo mielony - 2 szczypty

suszona bazylia - 1 łyżeczka

suszone oregano - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

listek świeżej bazylii do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Rybę opłucz, osusz na papierowym ręczniku i pokrój na nieduże kawałki. Majonez wymieszaj w

miseczce z otartą skórką z cytryny, odrobiną bazylii i oregano oraz szczyptą pieprzu i wymieszaj.

2. Kawałki ryby zamarynuj w przygotowanym majonezie, rozłóż w żaroodpornym naczyniu i

odstaw na bok.

3. Rozdrobnij warzywa: posiekaj czosnek, cebulę pokrój w piórka, suszone pomidory oraz paprykę

pokrój w paseczki, selera obierz z włókien i pokrój również w paseczki a cukinię plastry.

4. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż czosnek, cebulę, cukinię, paprykę oraz selera. Dodaj

koncentrat i smaż chwilę razem. Następnie wlej pomidory, dodaj oliwki i suszone pomidory.

Całość gotuj 3-4 minuty, dodaj bazylię i oregano i dopraw do smaku.

5. Rybę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 6-8 minut (w zależności od grubości

medalionów), następnie wyjmij i i ułóż na warzywnym sosie. Gotowe danie udekoruj listkami

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-po-wlosku-2


bazylii i podawaj, najlepiej z chrupiącą ciabattą.

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


Tortilla ze szpinakiem
przepisy.pl

10 minut 9 osób Łatwe

Składniki:

jajka - 9 sztuk

placki tortilla - 8 sztuk

szpinak (świeży lub mrożony) - 400 gramów

cebula - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

1 ząbek czosnku

suszone pomidory - 150 gramów

1 pęto kiełbasy chorizo pikantnej

ser mozarella - 100 gramów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź, odciśnij z wody. Kiełbasę pokrój w kosteczkę, smaż na patelni aż wytopi się

tłuszcz a kiełbasa zacznie się robić chrupiąca.

2. W miedzyczasie pokrój cebulę w piórka, posiekaj czosnek i ostrą paprykę, pokrój w paseczki

suszone pomidory.

3. Kiełbasę z patelni przełóż na papierowy ręcznik. Z patelni usuń tłuszcz pozostawiając jednak

jedną dobrą łyżkę. Na tym tłuszczu podsmaż cebulę, czosnek i chili. Gdy warzywa zaczną się

rumienić, dodaj szpinak, suszone pomidory . Całość dopraw do smaku łyżeczką delikatu

warzywnego.

4. Szpinak odstaw na bok do wystygnięcia. Chłodny już szpinak wymieszaj z tartym serem, chorizo,

mozzarella i majonezem.

5. Jedno jajko zmieszaj w miseczce. Tortille przetnij na pół. Posmaruj ją jajkiem. Nałóż właściwą

ilość szpinakowego farszu, umieszczając go pośrodku połówki placka. W szpinaku zrób małe

wgłębienie, umieść w nim rozbite jajko. Placka złóż na pół, sklejając ze sobą brzegi. Uważaj przy

tym, aby żółtko się nie rozlało.

6. Gotowe tortille umieść na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem. Posmaruj je z wierzchu

oliwą. Całość umieść w nagrzanym do 180*C piekarniku na 20minut.

https://www.przepisy.pl/przepis/tortilla-ze-szpinakiem


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


Kotlety z zielonego groszku, podane z sosem
miętowym

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki odmiany mączystej - 2
sztuki

komosa ryżowa biała - 1 szklanka

zielony groszek mrożony - 1 szklanka

natka kolendry - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

mielony kminek - 1 łyżeczka

papryka chilli - 1 łyżka

wędzona papryka - pół łyżeczki

olej z pestek dyni - 1 łyżka

tarta bułka lub bułka typu panko - 1
szklanka

oliwa - 4 łyżki

czosnek - 1 ząbek

mięta - 1 pęczek

cytryna - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

gęsty jogurt grecki - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki upiecz w mundurkach w nagrzanym do 180ºC piekarniku. Gdy ziemniaki zrobią się

miękkie odstaw je do ostygnięcia. Po tym czasie ziemniaki obierz i przeciśnij przez praskę do

ziemniaków.

2. Szklankę komosy ugotuj według zaleceń producenta na miękko. Ugotowaną komosę dodaj do

ziemniaków.

3. Mrożony zielony groszek przelej wrząca wodą. Groszek przełóż do kielicha blendera, dodaj do

niego natkę kolendry, jajko i czosnek. Wlej olej z pestek dyni i kilka łyżek wody. Całość dokładnie

zmiksuj a następnie przetrzyj przez sito. Powstałą masę połącz z ziemniakami i komosą.

4. Dodaj ostrą i wędzoną papryczkę oraz mielony kminek – masa powinna być dość zwarta.

Całość, jeśli uznasz to za konieczne, dopraw do smaku szczyptą soli. Uformuj z niej małe kulki.

Kulki rozpłaszcz do grubości jednego centymetra i obtocz je w bułce tartej lub ziarnach sezamu.

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-z-zielonego-groszku-podane-z-sosem-mietowym


5. Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem i skrop delikatnie oliwą. Ułóż na niej kotleciki delikatnie

skropione oliwą, również z góry. Kotleciki wstaw do nagrzanego do 190ºC piekarnika na około 20

minut.

6. Miętę, jogurt i czosnek zmiksuj dokładnie w blenderze, połącz z majonezem, który nada smak i

poprawi konsystencję sosu. Całość dopraw jeszcze do smaku sokiem z wyciśniętej cytryny.

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


Pieczony schab pod pierzynką z majonezu
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1 kilogram

pieczarki - 300 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

orzechy laskowe - 100 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

kajzerka - 1 sztuka

starty żółty ser - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Schab pokrój w 1 cm grubości plastry, oprósz Przyprawą do mięs Knorr. Ułóż na blasze do

pieczenia, na pergaminie.

2. Bułkę rozkrusz w mikserze lub posiekaj drobno nożem. Połącz z tartym serem i pokruszonymi

orzechami.

3. Pieczarki pokrój w plastry, cebule w piórka, dodaj posiekaną natkę pietruszki i majonez.

4. Farsz ułóż na wierzchu schabu. Całość obficie oprósz przygotowaną wcześniej bułką z serem i

orzechami. Blachę z mięsem wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 15- 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-schab-pod-pierzynka-z-majonezu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

