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Tęczowa sałatka
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy do mizerii Knorr

szynka - 200 gramów

główka sałaty lodowej - 1 sztuka

ogórek - 1 sztuka

pomidory cherry - 250 gramów

kukurydza z puszki - 250 gramów

brzoskwinia z puszki - 100 gramów

ciemne winogrona - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 150 mililitrów

jogurt naturalny - 50 mililitrów

szczypiorek i rzodkiewka – do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Razem z dzieckiem pokrój szynkę, brzoskwinię i ogórka w kostkę. Dzieci mogą kroić warzywa plastikowymi sztućcami.

2. Sałatę porwij na mniejsze kawałki - dzieci z przyjemnością zrobią to za Ciebie.

3. Pomidorki i winogrona przekrój na pół. Zadaniem dla dzieci będzie wyciagnięcie pestek z winogron.

4. Z majonezu, jogurtu i sosu sałatkowego Knorr przygotuj dressing.

5. Przekładaj sałatkę w dużym szklanym naczyniu warstwami np. szynka, brzoskwinia, ogórek, winogrona, tak aby powstała

tęcza.

6. Na końcu polej sałatkę dresingiem i udekoruj wąsami ze szczypiorku oraz plastrami rzodkiewki.

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

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


Chłodnik z młodymi ziemniakami i szczawiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szczaw - 100 gramów

Zupa ogórkowa Knorr - 1 sztuka

młode ziemniaki - 200 gramów

zielony ogórek - 1 sztuka

pęczek rzodkwi - 1 sztuka

jogurt naturalny - 500 mililitrów

jajka - 2 sztuki

czarny pieprz - 1 szczypta

woda - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W małym garnku zagotuj 500 mililitrów wody, ugotuj ziemniaki, po czym odłóż je na bok, aby wystygły. Szczaw pokrój w

paski i ugotuj przez 2 minuty w wodzie pozostałej po gotowaniu ziemniaków. W powstałym wywarze rozmieszaj Zupę

ogórkową Knorr. Doprowadź ją do wrzenia, gotuj 3 minuty, a następnie odstaw do ostygnięcia.

2. Zetrzyj ogórka i rzodkiewkę na tarce o grubych oczkach. Zimny wywar wymieszaj z jogurtem, dodaj starte warzywa.

3. Całość dopraw do smaku szczyptą świeżo zmielonego pieprzu i odstaw na godzinę do lodówki. W tym czasie ugotuj jaja

na twardo, a ziemniaki pokrój w ćwiartki. Chłodnik podawaj z przekrojonymi na pół jajami i ćwiartkami ziemniaków.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chlodnik-z-mlodymi-ziemniakami-i-szczawiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szpinakowy tort - "Zielony mech"
przepisy.pl

60 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

45 minut 180 °C

tortowanica o średnicy 23 cm

Składniki:

szpinak mrożony (rozdrobniony) - 450 gramów

jajka - 3 sztuki

cukier - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów

mąka tortowa - 2 szklanki

proszek do pieczenia - 3 łyżeczki

skórka otarta z 1 cytryny

śmietana kremówka 30% - 500 mililitrów

galaretka cytrynowa - 1 opakowanie

woda - 165 mililitrów

truskawki do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź, jeśli trzeba rozdrobnij w blenderze, a następnie odciśnij dokładnie na gęstym sicie.

2. Kasię roztop w rondelku i wystudź. Jajka ubij z cukrem na puch. Cały czas miksując, wlewaj cienką strużką roztopioną

Kasię.

3. Następnie dodawaj po łyżce szpinak, skórkę z cytryny oraz mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

4. Ciasto przelej do tortownicy o średnicy 23 cm z dnem wyłożonym papierem do pieczenia. Boków nie smaruj. Piecz około

45 minut w temperaturze 180 stopni. Przed końcem pieczenia sprawdź patyczkiem czy ciasto jest w środku suche.

5. Z upieczonego ciasta zetnij przyrumienioną górę, tak by pozostała część była równa. Przekrój ją na dwa blaty. Ze

zrumienionej części zdrap łyżką miękką część ciasta.

6. Galaretkę rozpuść w 1/2 szklanki wrzącej wody, przestudź. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno. Ciągle ubijając dodaj

wlewając cienkim strumieniem zimną galaretkę.

7. Jeden blat ciasta połóż na paterze i zepnij metalową obręczą. Na ciasto wyłóż 2/3 kremu i przykryj drugim blatem ciasta.

Odstaw na 20 minut do zamrażarki. Resztę kremu zostaw w ciepłym miejscu, by zbyt szybko nie stężał.

8. Z ciasta zdejmij delikatnie obręcz. Pozostałym kremem posmaruj wierzch i boki ciasta. Całość posyp pokruszonym ciastem

i delikatnie dociśnij. Udekoruj truskawkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szpinakowy-tort-zielony-mech
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki ze szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak mrożony - 1 opakowanie

Sos do warzyw na ciepło do szpinaku czosnkowo-serowy Knorr -
1 opakowanie

suszone pomidory - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

Fix Spaghetti Napoli Knorr - 1 opakowanie

usmażone wcześniej naleśniki - 8 sztuk

śmietana 22% - 300 mililitrów

oliwa - 3 łyżki

woda - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź i odciśnij, by pozbyć się nadmiaru wody. Cebulę pokrój w kostkę, podsmaż, dodaj szpinak i pokrojone w

kostkę suszone pomidory.

2. Sos do warzyw na ciepło Knorr wymieszaj z 200 ml śmietany i wlej na patelnię. Farsz możesz wzbogacić, dodając do niego

ser feta.

3. Zawiń naleśniki ze szpinakowym farszem i ułóż w żaroodpornym naczyniu. Zalej je Fixem Knorr wymieszanym z 200 ml

wody.

4. Naleśniki posmaruj pozostałą śmietaną i posyp startym serem. Piecz 20 minut w temperaturze 190 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-ze-szpinakiem-3
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krem ze szczawiu z mascarpone z jajkami w koszulkach
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

szczaw świeży - 500 gramów

ser mascarpone - 250 gramów

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr - 1 sztuka

ziemniaki - 2 sztuki

bagietka lub inna bułka, kromka - 4 sztuki

cebula - 2 sztuki

czosnek, ząbek - 2 sztuki

tłuszcz roślinny do smażenia - 80 mililitrów

jajka - 4 sztuki

ocet spirytusowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i czosnek. Całość zalej 700 ml wody, żeby zupa

była odpowiednio doprawiona dodaj kostkę rosołową i ziemniaki. Gotuj do momentu aż ziemniaki będą miękkie.

2. Dodaj szczaw i ser mascarpone. Wszystko razem zmiksuj dokładnie na gładką masę.

3. W oddzielnym garnku zagotuj wodę z octem. Do gotującej się wody wbij jajko. Gotuj około 2 minut aż białko wokół jaj

zetnie się. Zupę podawaj z jakiem w koszulce i kawałkiem opieczonej bagietki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krem-ze-szczawiu-z-mascarpone-z-jajkami-w-koszulkach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa krem ze szpinaku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak świeży - 500 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

śmietana 36% - 300 mililitrów

woda - 500 mililitrów

boczek wędzony - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

mąka - 2 łyżki

olej - 2 łyżki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Szpinak oczyść i sparz krótko we wrzącej wodzie. Wystudź i odciśnij z nadmiaru wody.

2. Fix wymieszaj z wodą i śmietaną. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż boczek oraz cebulę. Całość oprósz mąką. Fix wlej

do garnka i doprowadź do wrzenia.

3. Zmniejsz ogień, dodaj szpinak i gotuj jeszcze 10 minut. Zupę zmiksuj przy użyciu blendera. Dopraw do smaku i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-krem-ze-szpinaku-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Frittata szpinakowa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

szpinak mrożony w liściach - 150 gramów

jajka - 4 sztuki

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek Knorr - 1 sztuka

mleko - 4 łyżki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

ser feta - 50 gramów

cebula - 1 sztuka

olej do smażenia - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szpinak po rozmrożeniu i odsączeniu posiekaj.

2. Mleko rozmieszaj z jajkami, pieprzem i gałką muszkatołową. Dopraw skruszoną Mini kostką Czosnek Knorr.

3. Na oleju zeszklij posiekaną cebulę, dodaj szpinak i przesmaż.

4. Dodaj masę jajeczną, posyp pokruszonym serem. Smaż pod przykryciem około 5 minut, aż masa się dobrze zetnie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/frittata-szpinakowa-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa szczawiowa
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

woda - 1.5 litrów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

słoik szczawiu - 2 sztuki

ser żółty - 15 dekagramów

tarty chrzan - 4 dekagramy

śmietana - 0.5 szklanek

mąka pszenna - 1 łyżka

jajka gotowane na twardo - 2 sztuki

masło

cukier

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Z wody i kostki Rosół z kury Knorr przygotuj wywar.

2. Dodaj szczaw do wywaru razem z żółtym serem i chrzanem.

3. Połowę śmietany wymieszaj z mąką. Dodaj do wywaru.

4. Gotuj 10 minut, dopraw do smaku masłem, pieprzem i solą, jeśli uznasz, że jest to konieczne. Na końcu dodaj resztę

śmietany.

5. Jajka pokrój na ćwiartki, rozłóż do talerzy i zalej zupą szczawiową.

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

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


Letnia sałatka na grilla
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 3 łyżki

sałata lodowa - 0.5 sztuk

rucola - 0.5 opakowań

pomidorki cherry - 0.5 opakowań

czerwona cebula - 1 sztuka

kiełki słonecznika - 0.5 szklanek

jogurt naturalny - 4 łyżki

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Sałatę lodową porwij na mniejsze kawałki i wymieszaj z rukolą. Przełóż do salaterki.

2. W miseczce wymieszaj sos czosnkowy z jogurtem naturalnym, dodaj sok z cytryny. Całość wymieszaj i dopraw do smaku.

3. Pomidorki pokrój na połówki a cebulę w cienkie krążki. Pokrojone składniki rozłóż na sałacie.

4. Całość polej przygotowanym sosem a na koniec sałatkę posyp kiełkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/letnia-salatka-na-grilla
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiąca sałata z polędwiczkami
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

Fix Soczyste żeberka w coli Knorr - 1 opakowanie

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

Ketchup Hellmann's Pikantny - 5 łyżek

mix sałat - 1 opakowanie

woda - 3 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

pomidory suszone - 5 sztuk

chili - 1 sztuka

ser pleśniowy blue - 50 gramów

pestki słonecznika uprażone lub orzechy włoskie - 2 łyżki

cola - 50 mililitrów

oliwa ze słoiczka z suszonymi pomidorami - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W miseczce wymieszaj zawartość opakowania Knorr z Ketchupem Hellmann’s Pikantnym, colą oraz posiekanym chili.

2. Polędwiczki oczyść z błon i natrzyj przygotowaną marynatą. Włóż do woreczka i zepnij spinką.

3. Woreczek nakłuj w kilku miejscach i wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika na 20 minut.

4. W tym czasie sałatę rozłóż na talerze. Cebulę pokrój w piórka, a pomidory w paski. Sos Knorr wymieszaj dobrze z oliwą

oraz 3 łyżkami wody.

5. Wierzch sałaty posyp pomidorami oraz cebulą, polej gotowym sosem, a następnie posyp pestkami słonecznika lub

orzechami i pokruszonym serem pleśniowym.

6. Upieczone polędwiczki pokrój na małe medaliony i ułóż ciepłe na sałacie. Gotową sałatę podawaj z ziołowymi grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiaca-salata-z-poledwiczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka teksańska
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata lodowa - 300 gramów

Sos sałatkowy Szefa Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżeczka

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

wołowina (polędwica lub rostbef) - 200 gramów

boczek - 200 gramów

ser pleśniowy niebieski - 50 gramów

pieczarki - 100 gramów

pomidor - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

awokado - 1 sztuka

jogurt naturalny - 50 mililitrów

olej słonecznikowy - 50 mililitrów

grzanki - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem oraz ketchupem. Dodaj pokruszony ser

pleśniowy.

2. Sałatę umyj, porwij na mniejsze kawałki i wymieszaj z sosem. Następnie rozłóż na talerze.

3. Awokado obierz ze skórki, usuń ze środka pestkę, następnie pokrój w kostkę i ułóż na sałacie. Cebulę i pomidory pokrój w

kostkę, a pieczarki w półplastry. Przełóż je także na sałatę.

4. Na patelnię wlej olej. Pokrój boczek w paski, przełóż go na patelnię i dokładnie wysmaż na skwarki. Następnie przełóż na

sałatę. Wołowinę pokrój w paski i oprósz przyprawą do mięs Knorr. Podsmaż na tej samej patelni, na której smażony był

boczek. Po usmażeniu również umieść ją na sałacie. Przed podaniem posyp sałatkę grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-teksanska-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi ze szpinakiem i ziemniakami
przepisy.pl

60 minut 8 osób Średnie

Składniki:

szpinak mrożony - 200 gramów

ziemniaki - 200 gramów

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

curry - 0.5 łyżeczek

bułka tarta - 2 łyżki

mąka - 1 szklanka

woda - 0.7 szklanek

sól - 0.5 łyżeczek

sól i pieprz do smaku

oliwa do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę 0,5x0,5 centymetra i ugotuj na półtwardo. Cebulę pokrój w drobną kostkę, szpinak

rozmroź.

2. Cebulę przesmaż na rozgrzanej oliwie, dodaj ziemniaki i oprósz curry. Następnie dodaj szpinak, smaż chwilę razem.

Dopraw pokruszoną mini kostką Knorr i pieprzem, wymieszaj z tartą bułką – wystudź.

3. Z mąki, wody oraz soli zagnieć ciasto pierogowe. Rozwałkuj cienko na stolnicy i wytnij krążki używając do tego szklanki.

Na każdy z nich nałóż porcję farszu i zlep dokładnie brzegi, aby farsz nie wydostał się na zewnątrz.

4. Pierogi wrzucaj na osolony wrzątek i gotuj około 3 minut od wypłynięcia na powierzchnię wody. Podawaj na ciepło same

lub z sosem, udekoruj listkami świeżych ziół.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-ze-szpinakiem-i-ziemniakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

