
 

POMYSŁOWE DANIA 
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przepisy.pl



Curry z kalafiora
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

kalafior - 1 sztuka

Fix Smażony ryż po chińsku Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

ziemniaki - 0.5 kilogramów

groszek zielony - 1 szklanka

jabłko - 1 sztuka

czosnek ząbki - 3 sztuki

mleko kokosowe - 0.5 szklanek

bulion warzywny - 1 szklanka

oliwa - 2 łyżki

curry - 2 łyżki

chili - 0.5 łyżeczek

kolendra - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kalafior podziel na różyczki, cebulę posiekaj, ziemniaki obierz i pokrój w kostkę, czosnek drobno posiekaj, jabłka obierz i

pokrój w kostkę.

2. Rozgrzej oliwę na głębokiej patelni i wrzuć na nią cebulę, czosnek, chili i curry, a następnie smaż mieszając przez kilka

minut.

3. Teraz dodaj ziemniaki, jabłko, groszek oraz bulion. Gotuj wszystko na niedużym ogniu przez 10 minut.

4. Fix Knorr wymieszaj z mlekiem kokosowym.

5. Wlej płyn do warzyw. Dodaj również kalafiora i duś całość, aż warzywa zmiękną.

6. Przypraw danie posiekaną kolendrą. Natychmiast podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/curry-z-kalafiora
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kalafior w sosie śmietanowo-serowym
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duży kalafior - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

krewetki - 250 gramów

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

tarta bułka - 4 łyżki

płatki migdałowe - 4 łyżki

ser gouda - 150 gramów

masło - 3 łyżki

woda - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kalafior podziel na różyczki i podgotuj w osolonym wrzątku kilka minut.

2. Krewetki posiekaj. Ser zetrzyj. Migdały upraż na suchej, rozgrzanej patelni, pokrusz i wymieszaj z bułką tartą i startym

serem.

3. Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr połącz dokładnie ze śmietaną i 150 mililitrami wody. Fix zagotuj i dodaj krewetki.

4. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem, ułóż podgotowany kalafior, polej sosem z krewetkami. Górę posyp mieszanką z

migdałów, bułki i sera. Piecz w 180 stopniach przez 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kalafior-w-sosie-smietanowo-serowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kalafiorem
przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kalafior świeży - 0.25 sztuk

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

Łosoś wędzony w kawałku - 100 gramów

jajka - 4 sztuki

ogórek konserwowy - 2 sztuki

szczypiorek - 1 pęczek

koperek - 1 pęczek

Majonez Hellmann's Lekki - 1 łyżka

jogurt naturalny - 2 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kalafiora podziel na małe różyczki, łososia oraz ogórki pokrój w drobną kostkę. Jajka ugotuj na twardo, wystudź i obierz a

następnie również pokrój w takiej samej wielkości kostkę.

2. Sos sałatkowy połącz z jogurtem i majonezem, dodaj posiekany koperek i wymieszaj.

3. W dużej misce połącz wszystkie składniki: kalafiora, łososia, ogórki, jajka oraz przygotowany sos sałatkowy. Dopraw do

smaku pieprzem.

4. Sałatkę wymieszaj i przełóż do salaterki. Wierzch posyp grubo pokrojonym szczypiorem i podawaj.

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

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


Zupa kalafiorowa
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kalafior - 50 dekagramów

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr

mleko - 1.5 litrów

ser żółty tarty - 20 dekagramów

żółtka - 2 sztuki

natka pietruszki (posiekana)

gałka muszkatołowa

ocet

Sposób przygotowania:

1. Oczyść i namocz kalafiora w wodzie z octem, podziel go na różyczki.

2. Zalej wrzącym mlekiem i ugotuj.

3. Miękkiego kalafiora przetrzyj.

4. Wymieszaj z serem, żółtkami i natką pietruszki.

5. Wstaw do większego naczynia z wrząca wodą i podgrzewaj kilka minut, często mieszając. Dopraw do smaku Przyprawą

Uniwersalną Delikat Knorr i gałką muszkatołową.

6. Zupę kalafiorową podawaj zaraz po ugotowaniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-kalafiorowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pilaw z kurczakiem i kalafiorem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kalafior średni - 1 sztuka

filet z piersi kurczaka - 300 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

pietruszka natka - 1 łyżka

ryż basmati - 300 gramów

kurkuma - 1 łyżka

Rama Classic - 1 łyżka

rodzynki - 100 gramów

orzechy nerkowca - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Podziel kalafior na małe różyczki. Pokrój mięso kurczaka na 1-centymetrowe kostki. Drobno posiekaj czosnek i 1 czubatą

łyżkę pietruszki.

2. W dużym rondlu rozgrzej na średnim ogniu 1 łyżkę Ramy Smaż kurczaka przez 3–4 minuty lub do momentu

przyrumienienia. Przełóż do miski. Zmniejsz ogień. Dodaj na patelnię czosnek. Smaż mieszając, przez 2 minuty lub aż

będzie miękki. Dodaj ryż, kawałki kalafiora i kurkumę. Żeby danie było pełne smaku dodaj kostkę Rosołu z kury Knorr, 750 ml

wody i zagotuj. Zmniejsz płomień i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut lub do momentu, gdy ryż stanie się miękki,

a płyn zostanie wchłonięty. W razie konieczności dodaj więcej wody.

3. Dodaj rodzynki, orzechy nerkowca i pietruszkę. Włóż mięso z powrotem do garnka. Gotuj jeszcze przez 2–3 minuty.

Odstaw na 5 minut przed podaniem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pilaw-z-kurczakiem-i-kalafiorem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kalafior w sosie orzechowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kalafior - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

Fix Kurczak słodko-kwaśny Knorr - 1 opakowanie

olej sezamowy - 2 łyżki

olej do smażenia - 4 łyżki

orzechy - 10 dekagramów

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kalafiora podziel na mniejsze różyczki.

2. W szerokim rondlu lub woku rozgrzej olej i podsmaż różyczki z kalafiora.

3. Po chwili dodaj posiekany czosnek i rozkruszone orzechy.

4. Fix Knorr wymieszaj z 400 ml wody i wlej na patelnię.

5. Całość dokładnie wymieszaj i duś kilka minut. Podawaj skropione olejem sezamowym. Takie danie może stanowić

samodzielny posiłek lub dodatek do mięs i ryb.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kalafior-w-sosie-orzechowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z brokułów i kalafiora
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł - 1 sztuka

kalafior - 1 sztuka

cebula biała - 1 sztuka

szynka gotowana - 5 plastrów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 2 opakowania

ser żółty - 5 plastrów

natka pietruszki - 1 pęczek

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

woda - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Z brokuła oraz kalafiora powycinaj małe różyczki, następnie ugotuj je w osolonej wodzie. Wystudź.

2. Szynkę, ser i cebulę pokrój w cienkie paski. Natkę posiekaj drobno.

3. Sos Knorr wymieszaj z 6 łyżkami wody oraz majonezem. Dodaj posiekaną natkę.

4. W misce wymieszaj wszystkie składniki wraz z przygotowanym sosem. Gotową sałatkę przełóż do salaterki i udekoruj

listkami pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-brokulow-i-kalafiora
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety z kalafiora i kaszy jaglanej
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 100 gramów

nieduży kalafior - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

woda - 200 mililitrów

curry w proszku - 1 łyżeczka

cebula - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 100 gramów

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kaszę przepłucz kilkakrotnie pod bieżącą wodą. Kaszę przesyp do garnka, wlej wodę i zagotuj. Dodaj kostkę rosołową

Knorr, zmniejsz ogień i gotuj do momentu, gdy kasza wchłonie płyn. Garnek przykryj i zestaw z ognia. Po ugotowaniu kaszę

wystudź.

2. Kalafiora oczyść, podziel na różyczki a następnie ugotuj do miękkości we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Odcedź,

wystudź i rozdrobnij widelcem. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na Ramie, dodaj curry i smaż jeszcze chwilę.

3. W misce połącz rozgniecionego kalafiora, kaszę oraz zeszkloną cebulę. Dodaj jajka oraz pokrojoną kolendrę i wyrób

jednolitą masę – jeśli masa będzie zbyt „luźna”, dodaj 2-3 łyżki bułki tartej.

4. Z masy uformuj nieduże kotlety. Opanieruj je w bułce tartej a następnie smaż na rozgrzanej patelni z Ramą na złoty kolor z

obu stron.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-z-kalafiora-i-kaszy-jaglanej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z kalafiorem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron - 500 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

kalafior - 1 sztuka

zielone oliwki - 1 opakowanie

śmietana słodka - 1 szklanka

cebula - 2 sztuki

natka pietruszki - 1 pęczek

sól - 1 łyżka

masło - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem oliwy z oliwek (odlej 2 łyżki oliwy do smażenia). Po ugotowaniu

odcedź makaron i zachowaj dwie szklanki wody po gotowaniu.

2. W osobnym garnku ugotuj pokrojonego w mniejsze kawałki kalafiora tak, aby zachował jędrność i był lekko twardawy,

(potrawa będzie jeszcze zapiekana).

3. Na patelni rozgrzej pozostałą oliwę i smaż cebulę pokrojoną w drobną kostkę.

4. Jak cebula nabierze rumianych kolorów wlej śmietankę oraz zachowaną wodę.

5. Cały płyn przelej do miski, dodaj Fix Knorr oraz kalafiora, makaron i oliwki. Wszystko dokładnie wymieszaj.

6. Naczynie żaroodporne wysmaruj łyżką masła i wlej makaron. Potrawę zapiekaj w temperaturze 190 stopni przez 10-15

minut. Podawaj posypaną posiekana natką pietruszki.

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

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

