
 

DANIA Z PIECZARKAMI

przepisy.pl



Polędwica wieprzowa w sosie pieczarkowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wieprzowa - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 opakowanie

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr - 1 opakowanie

pieczarki - 500 gramów

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

cebula - 1 sztuka

olej rzepakowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno cebule i pokrój grzyby. Potnij polędwicę wieprzową na plasterki.

2. Posyp mięso Przyprawą do mięs Knorr.

3. Podsmaż z każdej strony przez 5 min w 1 łyżce stołowej oleju. Odłóż.

4. Dodaj 1 łyżkę oleju na patelnię. Dodaj cebule i grzyby i smaż je na średnim ogniu aż się zrumienią. Dodaj śmietany i

mieszaj energicznie, aby się nie zważyła.

5. Dodaj 250 ml wody i Esencję do sosu pieczarkowego Knorr. Zagotuj.

6. Wrzuć mięso z powrotem na patelnię i gotuj dalej przez 10 min. Podawaj mięso z kaszą jęczmienną i sałatką z plasterków

cebuli i pomidora.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwica-wieprzowa-w-sosie-pieczarkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotleciki panierowane w płatkach owsianych
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Fix Rurki z kurczakiem w sosie pieczarkowym Knorr - 1
opakowanie

śmietana 12% - 200 mililitrów

serek topiony - 1 sztuka

pieczarki - 200 gramów

olej roślinny do smażenia

pierś z kurczaka - 600 gramów

bułka tarta - 100 gramów

płatki owsiane - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

mąka - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na kilku łyżkach oleju podsmaż pokrojone w plastry grzyby, dodaj kremowy, pieczarkowy sos przygotowany z

fixu rozmieszanego z 200 ml śmietany. Całość zagotuj, dodaj serek topiony. Mieszaj aż ser się rozpuści. Masa powinna być

gęsta i kremowa. Przelej ją na płaską tackę wyłożona pergaminem, ostudź a następnie zamroź. Zamrożona masę pokrój w

kwadraty 3 cm na 3 cm .

2. Piersi z kurczaka pokrój w plastry pod skosem ułóż na foli i rozbij dokładnie młotkiem na cienkie płaty. Mięso oprósz

przyprawą do mięsa.

3. Na płaty mięsa ułóż pokrojony farsz. Krawędzie kurczaka zawiń do środka tworząc kwadratowe kotleciki. Kotleciki panieruj

w mące, jajku a następnie w bułce tartej pomieszanej z płatkami. Gotowe kotleciki smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotleciki-panierowane-w-platkach-owsianych
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Złocista kasza z gulaszem grzybowym
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jęczmienna perłowa - 500 gramów

pieczarki - 400 gramów

boczniaki - 300 gramów

Fix Schab a'la Stroganoff Knorr - 1 opakowanie

woda - 1 szklanka

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

bulion - 1 litr

natka pietruszki - 0.5 pęczków

śmietana - 1 szklanka

szafran

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kaszę opłucz na sitku, następnie lekko osusz i podsmaż w rondlu z olejem.

2. Po chwili wlej bulion tak, aby zakrył kaszę na ok. 1,5 cm. Dodaj szafran i gotuj powoli, aż kasza wchłonie większość płynu.

Następnie nakryj rondel przykrywką i odstaw na 10 minut.

3. Pieczarki i boczniaki pokrój w większe kawałki i podsmaż na patelni.

4. Do grzybów dodaj posiekaną cebulę i czosnek.

5. Śmietankę wymieszaj ze szklanką wody oraz zawartością opakowania Fix Knorr.

6. Wlej sos na patelnię i gotuj wszystko, aż zgęstnieje. Na końcu dodaj posiekaną natkę pietruszki. Duszone grzyby podawaj

ze złocistą kaszą jęczmienną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zlocista-kasza-z-gulaszem-grzybowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Duszone żeberka z pieczarkami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 1.2 kilogramów

pieczarki - 700 gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

białe cebule - 3 sztuki

Sos myśliwski Knorr

ząbek czosnku - 2 sztuki

musztarda sarepska - 20 gramów

majeranek - 10 gramów

ziele angielskie - 4 ziarna

liść laurowy - 3 sztuki

ziarna czarnego pieprzu - 5 ziaren

woda - 1 litr

mąka do oprószenia - 20 gramów

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Oczyść żeberka, pokrój na mniejsze porcje, na przykład po trzy kostki. Cebule pokrój w piórka. Pieczarki oczyść, a

następnie pokrój w ćwiartki. Czosnek posiekaj.

2. Oprósz żeberka przyprawą Knorr oraz mąką. Obsmaż na patelni do momentu, kiedy nabiorą złotego koloru. Przełóż mięso

do rondla i odstaw do przestudzenia.

3. Smaż na tym samym tłuszczu cebulę i czosnek. Kiedy się zeszklą, dodaj pieczarki. Po usmażeniu warzyw na złoto, dodaj

je do rondla, do żeberek.

4. Dodaj do całości musztardę oraz wszystkie przyprawy. No koniec wymieszaj Sos myśliwski Knorr z wodą i zalej nim

żeberka. Duś wszystko razem pod przykryciem przez około 30 minut. Gotowe żeberka najlepiej smakują z makaronem, kaszą

lub puree ziemniaczanym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duszone-zeberka-z-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste polędwiczki wieprzowe z sosem śmietanowo -
majonezowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

pieczarki - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

śmietana 18% - 70 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

olej roślinny do smażenia - 80 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Pokrój w grube paski. Mięso oprósz Przyprawą do mięs Knorr i obsmaż

na patelni. Następnie przełóż na bok.

2. Na tej samej patelni podsmaż pokrojoną w piórka cebulę i pieczarki pokrojone w ćwiartki. Całość zalej śmietaną. Gotuj

chwilę aż sos delikatnie zacznie gęstnieć.

3. Dodaj na powrót mięso, całość zagotuj, odstaw na bok. Dodaj majonez. Energicznie połącz go z pozostałym sosem

dokładnie mieszając. Nie gotuj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-poledwiczki-wieprzowe-z-sosem-smietanowo-majonezowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cebula, mała - 1 sztuka

pieczarki - 100 gramów

olej - 50 mililitrów

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr - 1 sztuka

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z żyłek i błon oprósz przyprawą do mięsa, obsmaż na patelni na rozgrzanym oleju.

2. Polędwiczki przełóż do nagrzanego do 190°C piekarnika. Piecz przez około 20 minut.

3. Na tej patelni, na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobna kostkę cebulę i pokrojone w plastry grzyby.

4. Dodaj 200 ml zimnej wody. Patelnię zestaw z ognia, dodaj esencję, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony.

Całość dokładnie wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj dwie minuty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-wieprzowe-w-sosie-pieczarkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane kotlety mielone z pieczarkami i serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500 gramów

jajko - 1 sztuka

cebula średnia - 1 sztuka

kajzerki (mogą być lekko czerstwe) - 2 sztuki

bułka tarta - 100 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

pieczarki - 400 gramów

ser żółty starty - 200 gramów

szczypior - 1 pęczek

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pieczarki pokrój w plastry i podsmaż na patelni, następnie wystudź.

2. Szczypior drobno posiekaj i dodaj do pieczarek. Całość przypraw Delikatem Knorr i wymieszaj. Następnie dodaj starty ser i

ponownie wymieszaj.

3. Namocz bułkę w wodzie lub mleku. Gdy będzie już miękka odciśnij ją dokładnie.

4. Namoczoną bułkę połącz z mielonym mięsem, jajkiem, przyprawą do mięs oraz startą cebulą.

5. Masę wyrób dokładnie ręką. Jeśli będzie zbyt luźna dodaj do niej nieco bułki tartej.

6. Z mięsa uformuj placuszki. Na środku każdego połóż troszkę farszu, który następnie zawiń w mięso mielone. W ten sposób

uformuj kotlety. Gotowe kotlety obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron.

7. Usmażone kotlety podlej kilkoma łyżkami wody a następnie przykryj patelnię, tak aby kotlety chwilę doszły. Kotlety

podawaj z ziemniakami i surówką z kiszonego ogórka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-kotlety-mielone-z-pieczarkami-i-serem-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto z kurczakiem i grzybami
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 2 szklanki

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

woda - 1 litr

grzyby suszone - 4 sztuki

pieczarki - 200 gramów

cebula szalotka - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

masło lub margaryna - 2 łyżki

śmietana - 0.5 szklanek

natka pietruszki - 0.5 pęczków

parmezan - 80 gramów

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:

1. Bulionetkę Knorr zagotuj z 1 l wody, aby powstał bulion.

2. Na patelni rozgrzej połowę oliwy i podsmaż mięso pokrojone w paski. Następnie dodaj pieczarki podzielone na cząstki.

3. Wyjmij mięso i pieczarki z patelni, na którą wlej pozostałą oliwę. Podsmaż pokrojone w kostkę szalotkę i czosnek.

4. Dodaj ryż i całość smaż przez kilka minut. Następnie zalej wywarem z suszonych grzybów, które pokrój w paski i również

dodaj do risotto.

5. Po chwili wlej tyle bulionu, aby zakrył ryż. Gotuj powoli, aż ziarna wchłoną płyn, następnie dolej kolejną jego porcję.

Czynność powtarzaj, aż ryż zmięknie, a całość będzie półpłynna.

6. Na koniec dodaj z powrotem mięso i pieczarki. Gotuj 2 minuty. Wlej do ryżu śmietankę, dodaj masło i starty ser. Całość

gotuj jeszcze 2-3 minuty i dopraw świeżo mielonym pieprzem oraz posiekaną natką pietruszki. Risotto podawaj natychmiast

po przygotowaniu w głębokim talerzu. Powinno być płynne.

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

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


Kopytka z sosem pieczarkowym i ziołami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczarki - 300 gramów

Fix Kopytka czy leniwe Knorr - 1 opakowanie

mąka - 0.3 szklanek

cebula biała - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

śmietana UHT - 300 mililitrów

olej - 2 łyżki

zioła - 2 łyżeczki

sól i pieprz

woda - 450 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj z 450 mililitrami wody i odstaw na kilka minut, aby ciasto zgęstniało.

2. Następnie podsyp delikatnie mąką, podziel ciasto na mniejsze kawałki i z każdego uformuj wałek.

3. Wałki ciasta pokrój nożem na kopytka. Gotuj w lekko osolonej wodzie 2-3 minuty. Po tym czasie wyjmij kopytka i schłódź w

zimnej wodzie.

4. Pieczarki oczyść i pokrój na cząstki. Cebulę i czosnek drobno posiekaj.

5. Na dobrze rozgrzanym oleju smaż pieczarki z cebulą i czosnkiem. Jak składniki zrobią się rumiane, wlej śmietankę. Gotuj,

aż sos lekko zgęstnieje. Dopraw według uznania.

6. Kopytka odgrzej na patelni i podawaj wraz z sosem pieczarkowym. Całość posyp posiekanymi ziołami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kopytka-z-sosem-pieczarkowym-i-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto z wołowiną i pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż do risotto arborio - 250 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

kiełbasa z wołowiną - 150 gramów

marchewka - 1 gram

pieczarki - 10 sztuk

cebula - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 1 sztuka

czerwone wino - 0.5 szklanek

masło - 2 łyżki

starty parmezan - 2 łyżki

świeże oregano, gałązka

woda - 600 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kiełbasę oraz marchew pokrój w półplastry, pieczarki w plastry. Smaż w garnku na oliwie ok. 5 minut, następnie wyjmij

wszystko z garnka.

2. Cebulę oraz czosnek posiekaj i zeszklij na maśle w tym samym garnku. Dodaj ryż oraz listki oregano i podgrzewaj chwilę

razem. Wlej wino i gotuj razem do momentu odparowania alkoholu.

3. Następnie wlej ok. 600 ml wody i zagotuj. Żeby risotto nabrało pełnego, wyrazistego smaku dodaj Esencję do duszonych

mięs Knorr i gotuj na wolnym ogniu do momentu wchłonięcia płynu przez ryż. Garnek przykryj i pozostaw na 5-7 minut.

4. Gdy ryż będzie ugotowany, dodaj z powrotem kiełbasę, marchew, pieczarki oraz parmezan. Wszystko razem wymieszaj.

Podawaj jako samodzielne danie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-z-wolowina-i-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

