
 

KLOPSIKI, MIELONE I FRYKADELKI
11 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW

przepisy.pl



Klopsiki z suszoną żurawiną w sosie z białego
wina

przepisy.pl

28 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mielona wieprzowina z szynki - 500
gramów

kajzerki - 2 sztuki

mleko - 0.5 szklanek

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

białe wytrawne wino - 0.5 szklanek

suszona żurawina - 100 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

tymianek świeży lub suszony - 0.25 sztuk

olej do smażenia - 3 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

śmietana 12% - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę zalej mlekiem i poczekaj aż nasiąknie. Następnie odciśnij, połącz z surowym jajkiem,

mięsem, żurawiną i pomieszaj z przyprawą Knorr - nada ona potrawie odpowiedniego smaku i

poprawi konsystencje pulpecików.

2. Po doprawieniu mięsa podziel je na małe porcje i uformuj z niego dwu centymetrowej wielkości

kulki.

3. Mięsne kulki oprósz mąką pszenną i obsmaż na średnio rozgrzanym oleju. Podlej winem,

chwilę podgotuj aż wino odparuje o połowę następnie dodaj śmietanę. Powstały sos gotuj aż

zgęstnieje. Na koniec dopraw go posiekanymi ziołami - tymiankiem i natką pietruszki. Podawaj

np. z kaszą jaglaną.

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


Frykadelki w sosie cebulowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

jajko - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

cebula - 3 sztuki

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

bułka tarta - 100 gramów

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

słodka śmietanka - 3 łyżki

piwo jęczmienne - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Dwie cebule pokrój w plastry, a trzecią a zetrzyj na tarce. Posiekaj natkę pietruszki.

2. Mięso mielone połącz z jajkiem, z 80g bułki tartej, z startą cebulą oraz natką pietruszki. Całość

dopraw do smaku Przyprawą do mięsa mielonego Knorr, by danie było wyraziste w smaku.

3. Z gotowego farszu uformuj małe kulki, obtocz je w pozostałej bułce tartej, spłaszcz i usmaż z

obu stron na rozgrzanym oleju.

4. Kotleciki przełóż na bok, na patelnię wrzuć cebulę i smaż, aż się delikatnie się zarumieni. Dodaj

wtedy szklankę piwa. Powstały wywar wymieszaj śmietaną pomieszaną połączoną z jedną łyżką

mąki. Na patelnię włóż kotleciki i duś je pod przykryciem ok. 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


Kotlety mielone z pieczarkami i żółtym serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300
gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka namoczona w mleku - 1 sztuka

pieczarki - 10 sztuk

ser żółty, starty - 50 gramów

posiekana natka pietruszki - 1 łyżka

bułka tarta - 7 łyżek

pieprz czarny - 1 szczypta

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do miski i połącz z odciśniętą kajzerką oraz jajkiem. Dopraw Przyprawą do mięsa

mielonego Knorr dla podkreślenia smaku i wyrób jednolitą masę.

2. Pieczarki oraz ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzej łyżkę oleju i

przesmaż starte pieczarki. Dopraw do smaku pieprzem, wystudź, a następnie dodaj starty ser,

pietruszkę, 1 łyżkę tartej bułki i wymieszaj.

3. Mięso podziel na cztery części, na każdą z nich nałóż porcję pieczarek. Farsz oklej dokładnie

mięsem i uformuj kotlety.

4. Kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor po 6-8 minut z każdej

strony, w zależności od wielkości. Podawaj na ciepło.

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


Pikantne pulpety z fasolą i tacos
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500
gramów

olej roślinny do smażenia - 80 mililitrów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

2 ząbki czosnku

papryka czerwona i zielona - po 1 sztuce

kmin rzymski - 2 łyżki

puszka krojonych pomidorów

puszka czarnej fasoli

awokado - 1 sztuka

pomidory pelatti z puszki - 100 gramów

kolendra - 1 pęczek

kwaśna śmietana - 100 gramów

tacos z ostrą papryką - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj natkę kolendry, pokrój w drobną kosteczkę paprykę, posiekaj czosnek, a połowę

chipsów tacos skrusz, ścierając je w ręku. Awokado obierz ze skóry i pokrój w kostkę.

2. Mięso mielone pomieszaj z pokruszonymi chipsami, dodaj połowę natki kolendry , jedna łyżkę

kminu, a całość dopraw do smaku Przyprawą do mięsa mielonego Knorr, która nada potrawie

doskonałego smaku.

3. Z mięsa uformuj kulki.

4. Kotleciki obsmaż w garnku na rozgrzanym oleju i dodaj do nich pokrojoną paprykę wraz z

czosnkiem. Smaż chwilę, po czym dodaj puszkę pomidorów oraz puszkę wypłukanej w wodzie

fasoli. Całość duś pod przykryciem około ok. 5 minut. Dopraw do smaku natką kolendry i

pozostałą łyżeczką kminu rzymskiego. Pulpeciki razem z sosem wyłóż na talerz i udekoruj

kilkoma łyżkami śmietany. Dodaj do nich pokrojone awokado i posyp z wierzchu pozostałą

kolendrą i chipsami.

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


Frykadelki w sosie bazyliowo - kaparowym z
ziemniaczanym purée

przepisy.pl

29 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

jajko - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

orzeszki pinii lub pestki słonecznika - 2
łyżki

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

bułka tarta - 100 gramów

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

słodka śmietanka - 100 mililitrów

bazylia - 1 pęczek

kapary - 50 gramów

mączyste ziemniaki - 500 gramów

mleko - 100 mililitrów

masło - 1 łyżka

świeżo starta gałka muszkatołowa

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Orzeszki pinii lub pestki słonecznika upraż na złoty kolor i odstaw na bok.

2. Ziemniaki obierz, umyj, zalej zimną wodą z odrobiną soli i ugotuj na miękko. Odlej wodę z

garnka, całość dokładnie rozetrzyj, dodaj mleko, masło i szczyptę mielonej gałki muszkatowej.

Ziemniaki powinny być kremowe.

3. Mięso mielone połącz z jakiem bułką tartą, z posiekanymi kaparami, 1 startą na miazgę cebulą

oraz pestkami słonecznika lub orzeszkami pinii. Całość dopraw do smaku Przyprawą do mięsa

mielonego Knorr.

4. Z gotowego farszu uformuj małe kulki, obtocz je w bułce tartej, spłaszcz i usmaż z obu stron na

rozgrzanym oleju.

5. Kotleciki przełóż na bok, na patelnię wlej pół szklanki wody , dodaj śmietankę oraz liście

bazylii. Powstały sos zagotuj, zmiksuj w blenderze. Do sosu dodaj mięsne kulki. Całość gotuj pod



przykryciem jeszcze 2-3 minuty. Gotowe frykadelki podawaj z purée ziemniaczanym i zielonym

sosem bazyliowym.

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


Makaron z cukinii zapiekany z pulpecikami w
sosie śmietanowo-koperkowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 300
gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

koperek - 1 pęczek

cukinia - 2 sztuki

śmietana - 100 mililitrów

pomidory malinowe - 150 gramów

olej do smażenia - 3 łyżki

szalotka - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

Parmezan (lub inny twardy ser) - 50
gramów

bułka tarta typu panco – lub inna zwykła
tarta bułka - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Cukinie umyj, pokrój w cienkie paski lub używając specjalnej tarki – mandoliny z odpowiednimi

nożami, pokrój w długi makaron.

2. Mięso mielone pomieszaj z przyprawą do mięsa mielonego nada ono kotlecikom

odpowiedniego smaku. Z doprawionego mięsa uformuj jak najmniejsze kulki, obsmaż je na

patelni przełóż na bok.

3. Na tej samej patelni podsmaż pokrojona w paseczki cebulę i posiekany czosnek, wlej pół

szklanki wody, dodaj śmietanę i posiekany koperek, wrzuć na powrót mięsne kulki, całość chwilę

gotuj, dodaj pokrojoną wcześniej cukinię i pomidorki przekrojone na pół. Wszystko razem chwilę

zamieszaj, tak aby cukinia zmiękła.

4. Gotową potrawę przełóż do odpowiedniego naczynia, posyp z wierzchu tartym serem

wymieszanym z bułką i zapiecz na złoty kolor około 5 minut pod górna grzałką piekarnika.

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


Pulpeciki w sosie teriyaki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 400 gramów

sezam - 1 łyżka

imbir - 10 gramów

mrożone warzywa po chińsku - 1
opakowanie

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

mąka zi - 1 łyżka

sos sojowy - 50 mililitrów

olej sezamowy - 2 łyżki

miód - 1 łyżka

limonka - 1 sztuka

natka kolendry - 1 pęczek

papryka chilli - 1 sztuka

2 ząbki czosnku

Sposób przygotowania:

1. W garnku zagotuj dwie szklanki wody (ok. ½ litra wody). Mięso mielone pomieszaj z sezamem i

przyprawą do mięsa mielonego - nada ona kotlecikom odpowiedniego smaku.

2. Uformuj dłonią małe kulki mięsa i obtocz w mące ziemniaczanej następnie wrzuć do gotującej

się wody. Gotuj dwie minuty na wolnym ogniu.

3. Do garnka dodaj sos sojowy, olej sezamowy, czosnek, imbir, chilli i łyżkę miodu, gotuj chwilę aż

sos zacznie gęstnieć, dodaj wtedy mrożone warzywa. Całość dopraw sokiem z limonki i

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


Szwedzkie klopsiki z sosem borówkowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowo-wieprzowe - 500 gramów

kajzerka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

koperek - 1 pęczek

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

listki laurowe - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 sztuki

mielona gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ziarna kolendry - 1 szczypta

dżem z borówek lub żurawiny - 1 puszka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę zalej mlekiem i poczekaj aż nasiąknie. Następnie odciśnij, połącz z surowym jajkiem,

mięsem, posiekanym koperkiem i pomieszaj z przyprawą Knorr - nada ona potrawie

odpowiedniego smaku i poprawi konsystencje pulpecików. Po doprawieniu mięsa podziel je na

małe porcje i uformuj z niego dwu centymetrowej wielkości kulki.

2. Mięsne kulki oprósz mąka pszenną i obsmaż na rozgrzanym oleju, smaż aż uzyskają

ciemnobrązową barwę.

3. Pulpeciki podlej szklanką wody, do sosu dodaj przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, gałkę

muszkatową i ziarna kolendry, całość gotuj około 4-5 minut aż sos zgęstnieje i przybierze ciemno-

brązową barwę. Gotowe pulpeciki podawaj z ziemniakami z piekarnika, polane sosem z

gotowania oraz z dżemem borówkowym lub żurawinowym.

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 mielone wellington z warzywami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

ciasto francuskie - 500 gramów

kajzerki - 2 sztuki

mleko - 1 szklanka

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

jajko - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

szpinak - 400 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ser feta - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę zalej mlekiem poczekaj aż nasiąknie. Następnie bułkę odciśnij, połącz z surowym

jajkiem mięsem, i pomieszaj z przyprawą Knorr nada ona potrawie odpowiedniego smaku i

poprawi konsystencje pieczeni . Po doprawieniu mięsa zroluj je w dwa długie walce o średnicy

około 3 cm.

2. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojona w kosteczkę cebulę, dodaj odciśnięty

szpinak , pokrojone w paseczki suszone pomidory. Całość dopraw do smaku ostrą papryką i gałką

muszkatową. Gdy szpinak nieco przestygnie dodaj do niego pokrojona w kostkę fetę.

3. Na stolnicy oprószonej mąka rozwałkuj ciasto francuskie do grubości około 5 mm uformuj z

niego prostokąt o długości około 20 cm i szerokości około 15 cm. Na ciasto ułóż pierwszy walec

mięsa a następnie na jego wierzch nałóż szpinak Całość przykryj druga rolada z mięsa. Wszystko

razem zawiń w ciasto francuskie posmarowane jajkiem. Ciasto ponakłuwaj z wierzchu widelcem

posmaruj resztą jajka.

4. Tak przygotowaną roladę ułóż na pergaminie na blasze do pieczenia. Wstaw do nagrzanego do

200°C piekarnika na 25 minut. Po tym czasie sprawdź czy mięso się upiekło jeśli twoja rolada jest

nieco grubsza odpowiednio wydłuż czas pieczenia.

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


Makaron ryżowy z klopsikami orientalnymi i
brokułami

przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

makaron ryżowy - 300 gramów

mięso mielone wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
0.5 opakowań

świeże brokuły - 0.5 główki

świeża kolendra - 1 pęczek

szczypiorek - 1 pęczek

sos sojowy - 2 łyżki

czarny sezam - 1 łyżeczka

jajko - 1 sztuka

szalotka - 1 sztuka

1 ząbek czosnku

świeży imbir - 1 łyżeczka

olej sezamowy - 3 łyżki

sos rybny - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mięso przełóż do miseczki, połącz z przyprawą Knorr, posiekaną kolendrą (połowa) oraz łyżką

oleju sezamowego. Dodaj jajko, dokładnie wymieszaj i wyrób na gładką masę.

2. Z mięsnej masy uformuj małe klopsiki a następnie ugotuj je we wrzącej wodzie. Odsącz.

3. Makaron namocz w gorącej wodzie i pozostaw na 3 minuty do momentu, gdy będzie miękki.

Odcedź. Brokuły podziel na małe różyczki i sparz krótko we wrzącej wodzie.

4. W woku na rozgrzanym oleju przesmaż posiekany czosnek, szalotkę pokrojoną w piórka i

posiekany imbir. Dodaj makaron, brokuły, pozostałą kolendrę oraz przygotowane klopsiki.

5. Danie dopraw do smaku sosem sojowym oraz sosem rybnym. Dodaj sezam i wymieszaj.

Gotowy makaron wyłóż na talerze i posyp szczypiorem pokrojonym w tzw. „zapałki” a więc 3-4 cm

długości słupki.

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 mielone gotowane na parze z sałatką z
karczochów marynowanych

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filet z indyka - 500 gramów

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1
opakowanie

pomidory suszone - 5 sztuk

orzeszki piniowe - 2 łyżki

karczochy marynowane - 300 gramów

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

świeża kolendra - 1 pęczek

papryczka chilli - 0.5 sztuk

cebula czerwona - 0.5 sztuk

jajka - 2 sztuki

kajzerka czerstwa (namoczona w mleku) -
1 sztuka

bułka tarta - 2 łyżki

liść laurowy - 3 sztuki

ziele angielskie - 3 sztuki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso z indyka zmiel w maszynce na drobnych oczkach. Pomidory pokrój w drobną kostkę,

kolendrę również drobno pokrój a orzeszki upraż na suchej rozgrzanej patelni.

2. W misce połącz mięso, jajka, pomidory, orzeszki, odciśniętą bułkę, bułkę tartą oraz połowę

kolendry. Masę dopraw przyprawą Knorr i dokładnie wymieszaj.

3. W garnku z wkładem do gotowania na parze zagotuj wodę z liściem laurowym i zielem

angielskim. Sitko wyłóż pergaminem. Z mięsnej masy uformuj nieduże kotleciki i od razu układaj

je w naczyniu na pergaminie. Garnek przykryj i gotuj 10-12 minut – w zależności, jak duże kotleciki

uformowałeś.

4. W międzyczasie przygotuj sałatkę: karczochy pokrój na ćwiartki, cebulę w piórka a chilli drobno

posiekaj. Wszystko przełóż do salaterki i wymieszaj.

5. W miseczce wymieszaj sos sałatkowy Knorr, oliwę, 3 łyżki zalewy z karczochów, chilli oraz



kolendrę. Całość dokładnie wymieszaj i polej przygotowana sałatkę. Gotowe, ugotowane kotleciki

podawaj z sałatką.

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

