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Aromatyczne double burgery z pleśniowym
serem i konfiturą z czerwonej cebuli

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

mięso wołowe z udźca - 700 gramów

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 4
łyżki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

natka pietruszki (posiekana) - 1 łyżka

ser żółty - 4 plastry

sałata karbowana ciemna, liście - 4 sztuki

bułki do hamburgerów - 4 sztuki

sól i pieprz do smaku

czerwona cebula - 6 sztuk

ocet balsamiczny - 4 łyżki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebule pokrój w piórka, przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie, dodaj cukier oraz ocet

balsamiczny. Duś na wolnym ogniu przez 30 minut podlewając odrobiną wody od czasu do czasu.

2. Mięso oczyść z błon, następnie zmiel w maszynce. Dodaj do mięsa przyprawę Knorr,

posiekaną natkę, musztardę, pieprz oraz pokruszony ser. Wyrób jednolitą masę i uformuj 8

płaskich burgerów.

3. Uformowane kotlety smaż na rozgrzanym grillu po 5 minut z każdej strony. W tym samym czasie

opiecz na grillu również bułki a następnie posmaruj je sosem Hellmann’s Green Pepper z obu

stron.

4. Na 4 burgery połóż plasterki żółtego sera, aby się roztopił. Na pozostałe 4 nałóż porcję

cebulowej konfitury.

5. Na bułkę połóż liść sałaty, następnie połóż burgera z konfiturą i przykryj burgerem z

roztopionym serem. Wierzch przykryj pozostałą bułką. Gotowe hamburgery możesz spiąć długą

wykałaczką. Podawaj z frytkami i sałatką coleslaw.

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


Chrupiące łódeczki z cukinią, wędzonym
łososiem oraz ostrym sosem czosnkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ziemniaki upieczone - 4 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 łyżka

cukinia - 1 sztuka

łosoś wędzony - 4 plastry

cebula czerwona posiekana - 1 sztuka

starty ser cheddar - 4 łyżki

kiełki słonecznika, garstka - 1 sztuka

sos Tabasco, kilka kropel

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki przekrój wzdłuż na połówki, a następnie wydrąż je łyżką stołową – powstałe łódeczki

oprósz przyprawą Knorr. Wydrążony miąższ pokrój w drobną kostkę.

2. Cukinię oraz cebulę pokrój również w drobną kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie. Zdejmij z

ognia, dodaj miąższ z ziemniaków, pokrojonego drobno łososia oraz starty ser. Farsz dopraw do

smaku i wymieszaj.

3. Przygotowanym farszem napełnij połówki ziemniaków i ułóż na aluminiowej tacce do grilla.

4. Łódeczki opiekaj ok. 10 minut uważając, aby nie przypaliły się.

5. W miseczce połącz sos czosnkowy Hellmann’s z sosem Tabasco i wymieszaj. Gotowe łódeczki

przełóż na półmisek i udekoruj kiełkami słonecznika. Podawaj z sosem Hellmann’s Czosnkowym.

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


Grillowane piersi z kurczaka z rozmarynem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

piersi kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżeczka

Sos Hellmann's SAMBA - 100 mililitrów

oliwa extra vergine - 75 mililitrów

miód np. lipowy - 4 łyżki

świeży rozmaryn posiekany - 1 łyżka

ocet balsamiczny - 4 łyżki

grubo zmielony czarny pieprz - 1 łyżeczka

ząbki czosnku - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka przekrój wzdłuż na pół. Następnie rozbij delikatnie przez folię tak, aby mięso

po całej długości miało podobną grubość. .

2. W misce wymieszaj miód z octem balsamicznym, oliwą, przyprawą Knorr, czarnym pieprzem

oraz posiekanym rozmarynem i czosnkiem. W powstałej marynacie zanurz piersi z kurczaka.

3. Mięso grilluj po około 5 minut z każdej strony na średnio rozgrzanym grillu. Podawaj z sosem

Hellmann's Samba.

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


Grillowane ziemniaki z oscypkiem i szpinakiem

przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Ziemniaki duże - 10 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Sos Hellmann's SAMBA - 80 mililitrów

oscypek w owalnym kształcie - 200
gramów

szpinak - 100 gramów

cebulka mała - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. W garnku na Ramie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj do niej

rozmrożony odciśnięty szpinak, całość smaż chwilę. Dopraw do smaku ostrą papryką i gałką

muszkatową.

2. Umytego, nieobranego ziemniaka ponacinaj plaster przy plastrze, nie docinając jednak

ziemniaka do końca. Oprósz go obficie, Przyprawą do grilla Knorr, rozchylając ponacinane

plastry.

3. Między każde nacięcie włóż kawałek plastra oscypka i wciśnij odrobinę szpinaku.

4. Każdego ziemniaka obwiń dookoła plastrem boczku. Jeśli jeden plaster to za mało, połącz dwa

plastry, zapinając boczek wykałaczkami.

5. Ziemniaki ułóż na tacce aluminiowej i piecz pod przykrytym grillem przez około 40 minut. Po

upieczeniu na każdego ziemniaka nałóż łyżkę sosu Samba

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


Karkówka w delikatnej glazurze z sosem
czosnkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab karkowy pokrojony w 1 cm grubości
steki - 400 gramów

Sos Hellmann's Czosnkowy - 100
mililitrów

Przyprawa do karkówki Knorr - 1 łyżka

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 100
mililitrów

sos sojowy jasny - 50 mililitrów

świeży imbir - 20 gramów

miód - 2 łyżki

ocet - 1 łyżka

awokado - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

kolendra - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. W dużej misce pomieszaj ketchup, który nada mięsu ostrego smaku BBQ, starty na drobnych

oczkach imbir, miód, przyprawę do karkówki, ocet i sos sojowy. W powstałej marynacie wymieszaj

pokrojoną w steki karkówkę. Mięso odstaw na co najmniej godzinę w chłodne miejsce.

2. Steki grilluj po ok. 10 minut z każdej strony na średnio rozgrzanym grillu do momentu aż będą

miękkie i nie będzie z nich wypływała krew.

3. W miedzy czasie przygotuj sałatkę. Pomieszaj pokrojone w kostkę awokado z przekrojonymi na

pół pomidorkami, posiekaną kolendrą i sosem czosnkowym Hellmann’s, dzięki któremu sałatka

stanie się kremowa, lekka i nabierze wyrazistego, czosnkowego smaku.

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


Ognista karkówka z grilla

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 500 dekagramów

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 5 łyżek

olej - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Karkówkę podziel na porcje i rozbij lekko tłuczkiem. Następnie natrzyj olejem i ketchupem.

Odstaw na 10 minut.

2. Po tym czasie smaż mięso przez 5-6 minut z każdej strony, aż będzie rumiane. Karkówkę

podawaj z pieczywem lub z grillowanymi warzywami lub ziemniakami.

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


Pieczona dorada z grilla z warzywnym sosem
chilli

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

dorada - 4 sztuki

Sos Hellmann's CHILLI - 4 łyżki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

kolendra świeża - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sok z 0.5 cytryny

czosnek ząbek - 4 sztuki

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Rybę oczyść z łusek i wypatrosz. Potem opłucz a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Z

obu stron ponacinaj ryby w poprzek, skrop oliwą, sokiem z cytryny i oprósz przyprawą Knorr oraz

pieprzem. Czosnek pokrój w cienkie plasterki i włóż do środka każdej z nich.

2. Ryby ułóż na aluminiowej taczce lub umieść w specjalnym ruszcie do ryb i połóż na

rozgrzanym grillu. Piecz przez ok. 20-25 minut obracając co jakiś czas.

3. Paprykę, cebulę oraz pomidora pokrój w drobną kostkę. Kolendrę pokrój drobno i dodaj do

warzyw. Warzywa połącz z sosem Hellmann’s Chilli i dokładnie wymieszaj.

4. Upieczoną rybę wyłóż na talerz, podawaj z sałatą oraz przygotowanym sosem Hellmann's

Chilli.

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


Ryba z masłem cytrynowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryba - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 4 łyżki

ząbki czosnku - 3 sztuki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

koperek - 0.5 pęczków

pieprz cayenne - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 4 łyżki

masło - 0.5 sztuk

cytryna - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Spraw rybę (na przykład pstrąga) i pozostaw ją w całości.

2. Z cytryn zetrzyj dokładnie skórkę. Czosnek, natkę i koperek drobno posiekaj.

3. Miękkie masło połącz ze skórkami cytrynowymi, ziołami, czosnkiem, pieprzem cayenne i

przyprawą Knorr.

4. Rybę skrop oliwą i posyp delikatnie przyprawą Knorr. Następnie w środku umieść sporą ilość

masła ziołowego.

5. Taką rybę zwiń w folię aluminiową albo włóż w specjalne siatki do grillowania ryb i smaż na

grillu przez około 10-12 minut z każdej strony. Przed podaniem polej ryby sokiem z pozostałych

cytryn.

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


Warzywa z grilla pachnące ziołami z dipem
koktajlowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1
łyżeczka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
2 łyżki

cukinia - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

pieczarki - 12 sztuk

oliwa z oliwek - 5 łyżek

ząbki czosnku - 2 sztuki

tymianek świeży, gałązka - 2 sztuki

gałązka rozmarynu

świeża bazylia kilka listków do dekoracji

ocet balsamiczny - 1 łyżeczka

cukier - 0.5 łyżeczek

pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa - papryki, cukinię oraz bakłażana pokrój w duże kawałki. Pieczarki sparz

krótko we wrzącej, lekko osolonej wodzie z dodatkiem octu, odcedź.

2. W miseczce wymieszaj oliwę, przyprawę Knorr, ocet, cukier, posiekany czosnek oraz zioła.

Przygotowaną marynatą polej pokrojone warzywa i pieczarki. Całość wymieszaj. Pozostaw na

kilka minut w chłodnym miejscu.

3. Ketchup Hellmann’s wymieszaj z sosem Hellmann's Czosnkowym. Tak przygotowany dip

przełóż do miseczki i udekoruj listkami bazylii.

4. Zamarynowane warzywa wyłóż na aluminiową tackę i opiecz na mocno rozgrzanym grillu ok. 6-

8 minut. Gotowe, grillowane warzywa podawaj z przygotowanym koktajlowym sosem.

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


Wołowe steki z grilla

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

steki z rostbefu - 4 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżeczka

majeranek - 1 łyżka

cytryna - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

musztarda - 1 łyżeczka

koperek - 0.5 pęczków

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W misce połącz oliwę z oliwek, musztardę, miód, przyprawę do mięsa Knorr, majeranek,

tymianek i posiekany koperek.

2. Steki umyj, osusz, ułóż w płaskim naczyniu, zalej marynatą i pozostaw na godzinę w lodówce.

3. Mięso grilluj przez 15 minut, obracając je kilkakrotnie i smarując marynatą. Podawaj na ciepło

lub na zimno wraz z sałatką. Tak przygotowane steki świetnie smakują również na zimno jako

dodatek do letniej sałatki.

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


Zapiekane żeberka z musztardą i rozmarynem

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 1 kilogram

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

musztarda - 150 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

gałązki świeżego rozmarynu - 2 sztuki

ziele angielskie - 5 ziaren

olej - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Żeberka umyj i osusz, ale ich nie krój.

2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr, musztardę, olej, posiekany rozmaryn i czosnek oraz

rozkruszone w moździerzu ziarna ziela angielskiego.

3. Przygotowaną marynatą posmaruj żeberka, zawiń w folię aluminiową i odstaw w chłodne

miejsce na 30 minut.

4. Zamarynowane żeberka włóż do nagrzanego do 200 °C piekarnika na 45 minut. Po tym czasie

odwiń folię i piecz mięso jeszcze przez kilka minut, aż się zarumieni.

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
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