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SZALEŃSTWO



Wiosenny gulasz

przepisy.pl

90 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

wołowina - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

ząbki czosnku - 2 sztuki

czerwone papryki - 2 sztuki

marchewki - 2 sztuki

liście laurowe - 2 sztuki

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso w kostkę. Pokrój cebulę w półksiężyce. Pokrój czosnek w plasterki. Usuń z

papryk gniazda nasienne i pokrój je w kostkę. Pokrój marchewkę w plasterki.

2. Rozgrzej 0.5 łyżki oliwy w dużym garnku na średnim ogniu. Wrzuć pokrojone w kostkę mięso i

poczekaj aż się zrumieni z każdej strony. Smaż ok. 5 min. Odstaw.

3. Dodaj do garnka 0.5 łyżki oliwy. Podsmaż cebule i czosnek aż po 3-4 min. zaczną wydzielać

aromat. Dodaj marchewki i papryki, gotuj dalej przez około 5 min. Wrzuć mięso z powrotem do

garnka.

4. Knorr Naturalnie smaczne wymieszaj z 500 ml wody, następnie wlej do mięsa z warzywami.

Dodaj liście laurowe. Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem przez około 1,5 h lub do

momentu aż mięso zmięknie. Podawaj z kaszą jęczmienną lub kluskami. Udekoruj gęstym

jogurtem naturalnym i posiekaną pietruszką.

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


Gulasz z dziczyzny

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dziczyzna np. sarnina - 1 kilogram

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

mąka - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

świeży rozmaryn - 2 łyżki

koncentrat pomidorowy - 3 łyżki

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso w kostkę i oprósz dokładnie mąką. Drobno posiekaj cebulę i rozmaryn. Przesmaż

cebulę na oliwie do momentu gdy zacznie nabierać koloru. Dodaj mięso i smaż dalej aż będzie

rumiane ze wszystkich stron.

2. Dodaj zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne, 750 ml wody, koncentrat pomidorowy

i rozmaryn.

3. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj na małych ogniu przez ok. 2 godzin lub do

momentu gdy mięso będzie miękkie. Podawaj z knedlami ziemniaczanymi lub puree z

ziemniaków.

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


Gnocchi z gulaszem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka wołowa - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

cebula - 2 sztuki

marchewka - 1 sztuka

seler naciowy - łodygi - 4 sztuki

margaryna - 3 łyżki

gotowe gnocchi - 500 gramów

śmietana 18% - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojone w grubą kostkę mięso. Dodaj pokrojoną w piórka

cebulę, pokrojony w kostkę seler oraz pokrojoną w półplastry marchewkę.

2. Całość zalej 500 ml wody i dodaj Knorr Naturalnie smaczne. Wszystko razem gotuj około 40

minut aż sos zgęstnieje a mięso będzie miękkie.

3. W międzyczasie zagotuj wodę i ugotuj gnocchi. Gulasz podawaj z kluskami i z kleksem

śmietany.

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


Hiszpański gulasz z biała fasolą

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jagnięcina (np.udziec) lub wieprzowina - 1
kilogram

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 2
opakowania

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

papryczka chilli - 1 sztuka

kapary - 2 łyżki

szalotki - 6 sztuk

czerwone wino - 300 mililitrów

biała fasola wcześniej obgotowana - 100
gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

gałązki rozmarynu - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojone w kostkę mięso. Gdy odparują wszystkie soki dodaj

przekrojone na pół cebulki i smaż aż się zarumienią. Wlej czerwone wino i gotuj tak długo aż

zupełnie odparuje.

2. Do garnka włóż posiekaną papryczkę chilli, kapary, dodaj podgotowana wcześniej białą fasolę,

kilka gałązek rozmarynu.

3. Dodaj pomidory, następnie wlej 400 ml wody, dodaj Knorr Naturalnie smaczne - zagęści i

doprawi on odpowiednio potrawę.

4. Całość duś pod przykryciem około 40 minut aż mięso zmięknie a sos zgęstnieje.

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


Rozgrzewający gulasz warzywny

przepisy.pl

80 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

ciecierzyca ugotowana lub z puszki - 100
gramów

kasza gryczana w torebce - 3 opakowania

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

mleko kokosowe - 1 opakowanie

curry madras - 2 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

marchewka pokrojona w półplastry i
ugotowana - 1 sztuka

średnie cebule - 2 sztuki

mała cukinia - 1 sztuka

zielona fasolka szparagowa - 100 gramów

różyczki kalafiora lub brokuła - 100 gramów

mrożony zielony groszek - 400 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

kumin rzymski - 1 łyżeczka

laska cynamonu - 1 sztuka

goździki - 3 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

jogurt naturalny - 200 mililitrów

natka kolendry - 1 pęczek

świeży imbir - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż cynamon i goździki. Smaż je chwilę, następnie dodaj

pokrojone w grubą kostkę cebulę, posiekany czosnek i chilli. Gdy cebula się zeszkli dodaj kmin

rzymski i curry. Przyprawy smaż za zaczną przywierać do dna garnka.

2. Dodaj wtedy pomidory z puszki, mleko kokosowe oraz Knorr Naturalnie smaczne - nada on



potrawie odpowiedniej konsystencji oraz poprawi smak potrawy.

3. Do powstałego sosu dodaj pozostałe warzywa: fasolkę szparagową, ciecierzyce, różyczki

brokuły lub kalafiora, marchew, mrożony zielony groszek i starty imbir. Całość gotuj jeszcze około

10 minut aż wszystkie warzywa będą miękkie.

4. Kaszę ugotuj według wskazówek na opakowaniu. Warzywny gulasz podawaj z kaszą i jogurtem

posypany obficie posiekaną natką kolendry.

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


Wołowina po burgundzku podana z kaszą

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

wołowina np. karkówka - 1 kilogram

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 2
opakowania

oliwa z oliwek - 4 łyżki

wędzony boczek - 200 gramów

ząbki czosnku - 200 gramów

pomidory pelatti z puszki - 2 opakowania

szalotki - 10 sztuk

marchewka - 1 sztuka

pieczarki - 500 gramów

czerwone wino, najlepiej Pinot Noir - 500
mililitrów

kasza gryczana w torebce - 3 opakowania

świeży rozmaryn, gałązka - 1 sztuka

świeży tymianek, gałązka - 1 sztuka

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 ziarna

czarny pieprz - 4 ziarna

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojony w grubsza kostkę boczek. Gdy się dobrze

wytopi dodaj przekrojone na pół szalotki i smaż dłuższą chwilę aby się zeszklą. Dodaj przekrojone

na pół pieczarki i marchew pokrojona w pół plastry.

2. Po tym czasie zbierz podsmażone produkty i odłóż je na bok. W tym samym garnku przesmaż

pokrojona w gruba kostkę 2 na 2 cm wołowinę. Gdy delikatnie zbrązowieje zalej ja czerwonym

winem. Wszystko razem gotuj na szybkim ogniu aż wino prawie zupełnie odparuje. Dodaj wtedy

pomidory z puszki i pół szklanki wody.

3. Dodaj przyprawy, posiekany czosnek, pieprz ziele angielskie, liść laurowy, rozmaryn, tymianek

oraz Knorr Naturalnie smaczne. Nada o potrawie odpowiedniego smaku oraz poprawi

konsystencję sosu.

4. Całość duś pod przykryciem około 30 minut. Po tym czasie do garnka przełóż na powrót



podsmażone produkty. Wszystko razem duś jeszcze około 20 minut do momentu aż mięso będzie

miękkie.

5. W garnku ugotuj kasze gryczaną według zaleceń producenta. Ugotowaną kasze podawaj z

gulaszem.

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


Duszone żeberka z cebulą

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 800 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

cebula - 2 sztuki

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

czerwona papryka - 1 szczypta

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Sól, pieprz, czerwoną paprykę, posiekany czosnek wymieszaj razem. Powstałą marynatą

oprósz oczyszczone z tłuszczu żeberka i odłóż w chłodne miejsce na około 30 – 40 minut.

2. Po tym czasie żeberka obsmaż z obu stron w garnku w którym będziesz gotować potrawę.

3. Obsmażone żeberka przełóż na bok, na talerz. W tym samym garnku podsmaż cebule

pokrojone w pół plastry, dodaj pomidory, 400ml wody oraz Knorr Naturalnie smaczne dla idealnej

gęstości sosu. Całość zagotuj.

4. Do gotującego się sosu włóż na powrót żeberka. Mięso duś pod przykryciem do miękkości

około 1 godzinę. Gotowe żeberka podawaj na purre z ziemniaków.

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


Gulasz z żołądków

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żołądki drobiowe - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

cukinia - 1 sztuka

ziele angielskie - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

czarny pieprz - 1 szczypta

natka pietruszki - 0.5 pęczków

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Żołądki pokrój na mniejsze kawałki i zalej litrem zimnej wody. Dodaj przyprawy i gotuj na

wolnym ogniu pod przykryciem około 1 godziny, aż zupełnie zmiękną.

2. Na patelni podsmaż na rozgrzanym tłuszczu cebulę, paprykę i cukinię pokrojone w półplastry.

Dodaj je do mięsa. Do garnka wsyp również Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz oraz dodaj

puszkę pomidorów. Całość będzie mieć wtedy idealną konsystencje i wyrazisty smak.

3. Wszystko razem gotuj jeszcze około 10 minut. Gulasz podawaj posypany posiekaną natką

pietruszki z purre ziemniaczanym lub kaszą.

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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