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Szparagi zapiekane z szynką schwarzwaldzką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szparagi zielone świeże - 500 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

szynka Schwarzwaldzka - 8 plastrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szparagi umyj i odetnij zdrewniałe końcówki. Ugotuj w pionowej pozycji w lekko osolonej wodzie z dodatkiem cukru.

Główki szparagów powinny wystawać ponad wodę, gdyż są delikatne i łatwo je rozgotować.

2. Ugotowane szparagi odcedź i podziel na cztery partie. Każdą z nich zawiń w dwa plastry szynki i ułóż na blasze wyłożonej

pergaminem.

3. Przygotowane „snopki” zapiecz w nagrzanym do 180 °C piekarniku. Piecz przez 8 minut.

4. Przygotuj sos sałatkowy. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z 3 łyżkami wody i oliwą. Gorące szparagi polej

przygotowanym sosem i podawaj jako przystawkę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szparagi-zapiekane-z-szynka-schwarzwaldzka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szparagi w boczku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

zielone szparagi - 1 pęczek

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

rozmaryn - 4 sztuki

cienkie paski wędzonego boczku - 4 sztuki

woda - 3 łyżki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szparagi umyj, obierz, poucinaj twarde końce, gotuj 5 minut w wodzie. Odsącz, pozostaw do ostygnięcia.

2. Każdy szparag zawiń w plasterek boczku z dodatkiem gałązki rozmarynu.

3. Smaż na patelni, aż boczek się przyrumieni.

4. Sos sałatkowy Knorr połącz z oliwą i trzema łyżkami wody.

5. Usmażone szparagi ułóż na talerzu i skrop sosem. Natychmiast podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szparagi-w-boczku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szparagi z klasycznym sosem holenderskim
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szparagi - 2 pęczki

jajka - 3 sztuki

sok z 1 cytryny

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

świeżo mielony biały pieprz

masło klarowane - 250 mililitrów

cukier - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Szparagi umyj, odetnij zdrewniałe końcówki, resztę szparagów obierz. W garnku nastaw doprawioną solą i cukrem wodę.

Gdy woda zacznie się gotować, włóż do niej szparagi, gotuj zielone około 4 minut, a białe około 6 minut.

2. Przygotuj sos: będziesz potrzebował trzepaczkę, garnek i metalową miskę o średnicy nieco większej niż garnek.

3. Klarowane masło rozgrzej do temperatury około 60 stopni. Ma być ciepłe, nie gorące. W odpowiednim garnku zagotuj

wodę. Do miski wbij żółtko jajek, dodaj cukier , kostkę rosołową, sok z cytryny. Miskę umieść na garnku, w kąpieli parowej.

Powoli dodając masło, ucieraj je energicznie mieszając z żółtkami. Kontroluj przy tym temperaturę, gdyż w zbyt wysokiej

jajka się po prostu zetną.

4. Masło dodawaj do momentu, aż sos stanie się puszysty i zgęstnieje. Przełóż go wtedy do miski, dopraw białym pieprzem.

Ugotowane szparagi podawaj polane sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szparagi-z-klasycznym-sosem-holenderskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szparagi z szynką babuni
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szparagi - 300 gramów

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek Knorr - 1 sztuka

szynka babuni w plastrach - 200 gramów

Przyprawa w Mini kostkach Pietruszka Knorr - 1 sztuka

sałata - 100 gramów

twarożek śmietankowy - 150 gramów

jogurt naturalny - 1 szklanka

oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:

1. Obierz szparagi, odłam i odrzuć ich stwardniałe końcówki. Obgotuj je przez 5 minut, a następnie ostudź.

2. Rozgrzej na patelni oliwę i podsmaż krótko szparagi, rozkruszając na nich Przyprawę w mini kostkach Czosnek Knorr.

3. Wyłóż półmisek liśćmi sałaty. Następnie zawiń po trzy sztuki szparagów w plaster szynki i ułóż na półmisku.

4. Na koniec rozmieszaj twarożek z Przyprawą w mini kostkach Pietruszka Knorr i odrobiną jogurtu naturalnego, do

uzyskania konsystencji sosu. Polej nim szparagi, po czym podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szparagi-z-szynka-babuni
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Delikatna zupa krem z zielonych szparagów
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szparagi zielone świeże - 500 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

czosnek, ząbek - 1 sztuka

Rama Classic - 1 łyżka

gęsty jogurt naturalny - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę oraz czosnek posiekaj i przesmaż w garnku na tłuszczu. Szparagi oczyść i pokrój na mniejsze kawałki. Smaż

chwilę razem.

2. Przygotuj bulion - do garnka wlej 500 ml wody i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr i

gotuj ok. 15 minut.

3. Zupę zmiksuj na gładko i dopraw do smaku. Podawaj na ciepło dekorując jogurtem oraz listkami świeżych ziół, np. mięty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/delikatna-zupa-krem-z-zielonych-szparagow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa warzywna - Veloute z zielonych szparagów
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

zielone szparagi - 700 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

ziemniaki - 200 gramów

cebula - 100 gramów

mleko - 300 mililitrów

śmietana 36% - 100 mililitrów

płatki migdałowe - 2 łyżki

ocet balsamiczny - 30 mililitrów

pieprz cayenne - 2 szczypty

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Szparagi umyj, następnie usuń zdrewniałe końcówki. Odetnij od każdego z nich górną część z kawałkiem łodyżki. Resztę

łodyżek pokrój na mniejsze kawałki.

2. W garnku rozgrzej oliwę, podsmaż cebulę, dodaj pokrojone szparagi i obrane ziemniaki. Całość zalej 500 mililitrami wody i

dodaj kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr. Dodaj mleko, 1 szczyptę gałki muszkatołowej i 2 szczypty pieprzu cayenne.

3. Gotuj powoli przez około 30 minut - do momentu, kiedy warzywa będą miękkie.

4. Wszystko dokładnie zmiksuj na gładką masę. Zupę przecedź przez drobne sito.

5. Końcówki szparagów z kwiatem ugotuj oddzielnie w osolonej wodzie. Zupę podawaj polaną śmietaną. Na koniec udekoruj

kawałkami szparagów, płatkami migdałowymi i syropem z octu balsamicznego.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-warzywna-veloute-z-zielonych-szparagow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka ze szparagami i owocami goi
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

rukola - 400 gramów

owoce goi - 100 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

szparagi białe - 1 pęczek

ser kozi - 200 gramów

burak pieczony - 1 sztuka

truskawki - 200 gramów

cukier - 2 łyżki

ocet jabłkowy - 100 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Szparagi obierz i ugotuj w osolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny. Ugotowane szparagi wystudź, przekrój wzdłuż na

pół. W małym rondelku w gotującej się szklance wody rozpuść cukier, dodaj pół szklanki octu jabłkowego. Do tak

przygotowanej gorącej jeszcze marynaty wrzuć pokrojone szparagi. Odstaw do wystygnięcia.

2. W dużej misce wymieszaj porwaną sałatę ze szparagami, przeciętymi na pół truskawkami, pokrojonym w plastry burakiem

oraz kawałkami koziego sera.

3. Całość polej sosem sałatkowym przygotowanym z oliwy i trzech łyżek wody. Sałatkę podawaj posypaną owocami goi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-szparagami-i-owocami-goi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron farfalle ze szparagami
przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

makaron farfalle (kokardki) - 250 gramów

białe szparagi - 250 gramów

szparagi zielone - 250 gramów

pomidorki koktajlowe - 5 sztuk

śmietana 36% - 2 łyżki

świeżo mielony pieprz - 1 szczypta

cukier - 1 szczypta

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

garść świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W międzyczasie obierz wcześniej umyte szparagi, odetnij z

nich zdrewniałe końcówki. Z dobrych już szparagów odetnij czubki, resztę warzywa pokrój ukośnie na 4 cm kawałki. Umyj i

pokrój pomidory na ćwiartki.

2. W garnku zagotuj 300 ml wody, wrzuć do niej białe szparagi, gotuj je przez 5 minut na średnim ogniu, po czym do garnka

dodaj zielone szparagi i kontynuuj gotowanie jeszcze przez kolejne 5 minut, aż szparagi będą miękkie. Dodaj śmietanę i

produkt do zapiekanek Knorr, dokładnie wymieszaj, gotuj aż sos zgęstnieje.

3. Do sosu ze szparagami dodaj makaron, porwane listki bazylii, całość dokładnie wymieszaj. Makaron rozłóż do talerzy,

udekoruj z wierzchu pomidorami , pozostałymi listkami bazylii oraz końcówkami szparag.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-farfalle-ze-szparagami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szafranowe risotto ze szparagami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

Bulionetka drobiowa Knorr

masło - 6 łyżek

szalotki - 3 sztuki

woda - 750 mililitrów

wino wytrawne martini - 90 mililitrów

zielone szparagi - 250 gramów

śmietana 18 % - 60 mililitrów

starty parmezan - 60 gramów

nitki szafranu

Sposób przygotowania:

1. Śmietanę wymieszaj z szafranem.

2. Posiekaj szalotki, szparagi pokrój w kawałki. Na patelni stop dwie łyżki masła i zeszklij dwie posiekane szalotki. Smaż

kilka minut. Wlej śmietanę, dodaj szparagi, zagotuj i odstaw.

3. Rozprowadź we wrzącej wodzie bulionetkę Knorr. Gotuj 2 minuty i odstaw.

4. W dużym garnku stop cztery łyżki masła, dodaj szalotkę i zeszklij. Dodaj ryż, wymieszaj i podsmaż chwilę. Dodaj wino i

mieszaj, aż alkohol odparuje.

5. Do garnka zacznij dodawać gorący bulion. Dolewaj po łyżce wazowej i mieszaj do wchłonięcia. Kiedy ryż będzie już

miękki, przestań dodawać bulion.

6. Dodaj resztę masła i starty parmezan oraz podsmażone wcześniej szparagi ze śmietaną. Wymieszaj, zdejmij garnek z

ognia i pozostaw przez minutę pod przykryciem. Risotto wyłóż na ciepłe talerze.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szafranowe-risotto-ze-szparagami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

