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Roladki z rostbefu ze szparagami
przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Truskawkowy z chili Knorr - 2 opakowania

oliwa z oliwek - 6 łyżek

cytryna - 1 sztuka

zielone szparagi - 1 pęczek

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

wołowina, np. rostbef - 200 gramów

rukola - 200 gramów

mozzarella - 200 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

bazylia - 1 pęczek

cykoria - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Rostbef oprósz przyprawą do mięsa, dodaj oliwę. Mięso przesmaż chwilę na rozgrzanej patelni z obu stron, następnie

wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika na około 20 minut. Po tym czasie mięso wystudź, pokrój w cienkie plasterki.

2. Szparagi oczyść z szypułek, odetnij około 5 cm od końca. Gotuj w wodzie z cukrem i solą przez 2 – 3 minuty, a po tym

czasie wystudź i pokrój w kawałki o długości ok. 8 cm. Ser mozzarella pokrój w plastry, a następnie przetnij na pół, suszone

pomidory także przetnij na pół.

3. W misce wymieszaj sok wyciśnięty z cytryny, oliwę z oliwek i sos sałatkowy. Do powstałego sosu dodaj rukolę i szparagi.

Dokładnie wymieszaj.

4. Na plastrach rostbefu ułóż trochę sałaty, kawałek szparaga, kawałek sera mozzarella, połówkę suszonego pomidora i

całość dość ściśle zroluj. Roladki z rostbefu ułóż na liściach cykorii i rozłóż je na okrągłym talerzu, układając sałatkę wokół

talerza.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/roladki-z-rostbefu-ze-szparagami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś pieczony przyprawiony sosem sałatkowym
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

cytryna - 1 sztuka

miód - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

musztarda Dijon - 3 łyżki

filety z łososia - 400 gramów

baklażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

łyżka bułki typu panko lub kromka chleba tostowego - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Łososie pokrój w kwadratowe steki wielkości 6 cm na 6 cm. Cukinie, pomidora, cebulę i bakłażana pokrój w półplastry o

grubości około 1 cm.

2. W misce pomieszaj miód, musztardę, sok wyciśnięty z cytryny oraz sos sałatkowy Knorr. W sosie zanurz plastry warzyw i

rybę, całość dokładnie wymieszaj.

3. Na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem ułóż plastry bakłażana, potem plastry cebuli, półplastry cukinii i na koniec

półplastry pomidorów. Powinien powstać okrągły postument.

4. Na wierzchu postumentu umieść stek z łososia i posyp z wierzchu bułką lub drobno posiekanymi kromkami chleba

tostowego. Całość piecz przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-pieczony-przyprawiony-sosem-salatkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Falafel
przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 2 opakowania

ciecierzyca namoczona w wodzie przez noc - 300 gramów

olej rzepakowy do smażenia - 150 mililitrów

natka kolendry - 1 pęczek

natka pietruszki - 1 pęczek

woda gazowana - 100 mililitrów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 3 sztuki

mąka pszenna - 2 łyżki

kawałek pora

szczypior - 1 pęczek

sok z 2 cytryn

ostre papryki (najlepiej zielone) - 2 sztuki

ziarna sezamu - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Odcedzoną ciecierzycę, natkę pietruszki i kolendry, chili, cebulę, czosnek, szczypior i kawałek pora umieść w kielichu

miksera, zalej wodą gazowaną i zmiksuj dokładnie.

2. Dopraw do smaku sosem sałatkowym i dodaj mąkę, aby nieco zagęścić ciasto.

3. Z ciasta uformuj małe kulki, które następnie spłaszcz i panieruj w sezamie. Smaż w dużej ilości tłuszczu w średniej

temperaturze na złoty kolor z obu stron. Po usmażeniu odsącz nadmiar tłuszczu, układając kotleciki na papierowym ręczniku.

W razie potrzeby falafele dopiecz w nagrzanym piekarniku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/falafel
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pesto z jarmużu i suszonych pomidorów
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jarmuż świeży - 50 gramów

Sos sałatkowy Koperkowo-ziołowy z gorczycą Knorr - 1
opakowanie

pomidory suszone - 3 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

orzeszki piniowe - 2 łyżki

parmezan lub inny twardy ser - 15 gramów

oliwa z suszonych pomidorów - 60 mililitrów

sok z cytryny - 3 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Liście jarmużu oczyść ze zgrubiałych łodyżek. Pomidory pokrój na mniejsze kawałki, czosnek posiekaj, a ser zetrzyj.

Orzeszki upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. W kielichu blendera umieść wszystkie rozdrobnione składniki, dodaj orzeszki, oliwę oraz sok z cytryny. Całość zmiksuj na

gładko.

3. Do sosu dodaj zawartość opakowania Knorr i wymieszaj. Jeśli sos będzie zbyt gęsty dodaj jeszcze odrobinę oliwy.

Powstały sos użyj do smarowania np. grzanek, do sałatek, czy też mięsa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pesto-z-jarmuzu-i-suszonych-pomidorow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z marynowanym tofu
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kapusta bok choy - 2 sztuki

grzyby shitake - 200 gramów

Sos sałatkowy Włoski z suszonymi pomidorami Knorr - 1
opakowanie

olej rzepakowy do smażenia - 2 łyżki

ser tofu - 300 gramów

orzechy nerkowca - 100 gramów

sos sojowy - 3 łyżki

sos ostrygowy - 3 łyżki

olej z prażonych ziaren sezamu - 3 łyżki

2 cm kawałek świeżego kłącza imbiru

limonka - 1 sztuka

ostra papryczka chili - 1 sztuka

natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Orzechy nerkowca upraż na żółty kolor na patelni, ser tofu pokrój w kostkę o grubości 1 cm, a kapustę bok choy - w paski o

grubości 1 cm. Kolendrę i chili posiekaj, korzeń imbiru zetrzyj na tarce, wyciśnij sok z limonki.

2. Grzyby umyj, wysusz i pokrój w paseczki. Obsmaż na patelni. Wystudź.

3. W misce wymieszaj sos sojowy, sos ostrygowy, sok z limonki, sos sałatkowy, olej sezamowy. Do połowy powstałego sosu

dodaj starty imbir oraz tofu, dokładnie wymieszaj.

4. Na talerz wyłóż kapustę, posyp papryczką chilli, polej pozostałym sosem. Na wierzch nałóż grzyby, tofu, posyp kolendrą

oraz uprażonymi orzechami nerkowca.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-marynowanym-tofu-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Hummus paprykowy
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ciecierzyca z puszki - 400 gramów

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 2 opakowania

oliwa z oliwek - 50 łyżeczek

pasta z ostrej papryczki harrisy - 2 łyżki

czerwone papryki - 3 sztuki

pasta z sezamu tahini - 100 mililitrów

sok z 2 cytryn

ząbek czosnku - 2 sztuki

kolendra - 1 pęczek

natka pietruszki - 1 pęczek

kmin rzymski - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Paprykę zawiń w folię aluminiową i włóż do nagrzanego do 200 °C piekarnika na około 20 minut. Po tym czasie paprykę

wyjmij, wystudź, obierz ze skóry, usuń gniazdo nasienne i pokrój w kostkę o grubości 1 cm.

2. Ciecierzycę przełóż na durszlak, przepłucz czystą wodą i przełóż do miski, a drugą połowę do kielicha miksera. Do kielicha

miksera dodaj sok z cytryny, pastę tahini, kmin, roztarty ząbek czosnku i trzy łyżki wody. Całość dokładnie zmiksuj.

3. Do powstałej pasty dodaj pozostałe składniki, ciecierzycę, paprykę, posiekane zioła. Wszystko razem dokładnie

wymieszaj. Na koniec dopraw sosem sałatkowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/hummus-paprykowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Dip paprykowy
przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

czerwona papryka - 2 sztuki

Sos sałatkowy Paprykowo-ziołowy z białym pieprzem Knorr - 1
opakowanie

szalotka - 1 sztuka

małe chili (opcjonalnie) - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

cytryna - 1 sztuka

oliwa - 100 mililitrów

jajko - 1 sztuka

świeża kolendra do smaku

Sposób przygotowania:

1. Paprykę, szalotkę, chili i czosnek zawiń w folię aluminiową i włóż do nagrzanego do 200 °C piekarnika na około 20 minut.

Po tym czasie warzywa wyjmij i wystudź, obierz ze skóry, z papryki usuń gniazdo nasienne. Przełóż do miksera, wciśnij sok z

cytryny i dodaj jajko.

2. Całość miksuj powoli, dodając oliwę, aż sos zrobi się gęsty.

3. Powstały sos przełóż do miseczki. Dopraw do smaku sosem sałatkowym Knorr i posiekaną kolendrą. Wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dip-paprykowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z ananasem
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

świeży, dojrzały ananas - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

Sos sałatkowy Zioła ogrodowe z trybulą Knorr - 1 opakowanie

olej z prażonych ziaren sezamu - 3 łyżki

limonka - 1 sztuka

mięta - 1 pęczek

krewetki - 20 sztuk

bazylia - 1 pęczek

filet z łososia - 400 gramów

cukier brązowy - 1 łyżka

3 cm kawałek świeżego imbiru - 1 sztuka

papryczka chili - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Ananasa obierz i pokrój w 1,5 cm kostkę. Na patelni skarmelizuj łyżkę cukru. Dodaj ananasa. Smaż chwilę, aż owoc zrobi

się delikatnie brązowy.

2. Czerwoną cebulę i chili pokrój w drobną kostkę. Posiekaj miętę i bazylię. Zetrzyj na tarce imbir, a pomidory przekrój na pół.

Wyciśnij sok z limonki. Łososia pokrój w 2 cm kostkę.

3. Kostkę z łososia i krewetki sparz przez ok, dwie minuty w gotującej się wodzie. Po tym czasie rybę i krewetki rozłóż na

blasze. Wystudź.

4. W misce pomieszaj sok z limonki, olej sezamowy sos sałatkowy Knorr. Do powstałego sosu dodaj pozostałe składniki i

dokładnie wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-ananasem-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

