
 

BARSZCZ CZERWONY
W 5 ODSŁONACH

przepisy.pl



Barszcz świąteczny
przepisy.pl

90 minut 6 osób Średnie

Składniki:

buraki - 6 sztuk

kwas buraczany - 1 szklanka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

marchew - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

por - 1 sztuka

tarta bułka - 1 łyżka

suszone grzyby - 100 gramów

masło - 1 łyżka

natka pietruszki

woda w miarę potrzeb

cebula - 1 sztuka

śmietana

pieprz - 1 szczypta

mąka - 150 gramów

sól - 1 szczypta

woda - 1 łyżka

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Umyj i obierz warzywa. Zetrzyj buraki na tarce, drobno pokrój pozostałe warzywa.

2. Uszka: mąkę z solą wysyp na stolnicę, zrób wgłębienie. Wbij jajko, dodaj wodę i wyrób gładkie ciasto.

3. Zalej 4 szklankami zimnej wody, dodaj kostkę bulionową Knorr i gotuj, aż warzywa będą miękkie. Odstaw na noc.

4. Odcedź, połącz z kwasem buraczanym i podgrzej. Dopraw do smaku śmietaną, pieprzem i solą, jeśli uznasz, że jest to

konieczne. Posyp natką.

5. Opłucz grzyby, zalej gorącą wodą, odstaw na godzinę. Ugotuj grzyby i odsącz na sitku, następnie posiekaj. Cebulę

posiekaj, zeszklij na maśle. Należy uważać, aby masło nie przypaliło się, inaczej potrawa będzie niesmaczna i niezdrowa.

Następnie wymieszaj z grzybami, natką, bułką. Dopraw do smaku solą i pieprzem, jeśli uznasz, że jest to konieczne.

6. Ciasto rozwałkuj. Potnij na kwadraty o boku około 5 centymetrów. Nałóż farsz, złóż na pół, sklej rogi.

7. Gotuj w osolonej wodzie 2 minuty od wypłynięcia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-swiateczny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Grzybowy barszcz
przepisy.pl

60 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

Barszcz czerwony Ekspresowy Knorr - 1 opakowanie

włoszczyzna - 0.5 pęczków

suszone grzyby - 10 gramów

Bulion grzybowy na borowikach leśnych Knorr - 1 sztuka

świeży koperek - 0.5 pęczków

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 ziarna

świeżo zmielony pieprz do smaku

woda - 1.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Przed przygotowaniem barszczu namocz grzyby.

2. Rozdrobnij włoszczyznę, zalej 1,5 l wody i zagotuj. Po około 20 minutach przecedź warzywny bulion i przelej go do

drugiego garnka.

3. Grzyby pokrój w cienkie paseczki i wraz z przyprawami dodaj do wywaru. Dorzuć też kostkę Bulionu grzybowego Knorr i

gotuj wszystko jeszcze przez około 15 minut.

4. Następnie dopraw wywar torebką barszczu czerwonego Knorr i dokładnie wymieszaj.

5. Na końcu dodaj posiekany koperek i dopraw barszcz świeżo zmielonym pieprzem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/grzybowy-barszcz
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Barszcz czerwony wigilijny
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Barszcz czerwony Ekspresowy Knorr - 1 opakowanie

włoszczyzna - 0.5 pęczków

grzyby suszone - 8 gramów

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 ziarna

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj litr wody z rozdrobnioną włoszczyzną. Dodaj przyprawy oraz suszone grzyby i gotuj na małym ogniu przez 15-20

minut. Następnie odcedź wywar.

2. Dopraw wywar torebką barszczu czerwonego Knorr.

3. Pokrój grzyby w cienkie paseczki i dodaj je do barszczu, następnie wszystko dokładnie wymieszaj. Zupa jest gotowa do

podawania.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-czerwony-wigilijny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Barszcz czerwony z pieczarkowym krokietem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

marchewka - 2 sztuki

pietruszka - 1 sztuka

Barszcz czerwony z grzybami Knorr - 1 opakowanie

średniej wielkości cebula - 2 sztuki

seler - 1/4 sztuki

rozgnieciony ząbek czosnku - 2 sztuki

sok z cytryny - 2 łyżki

ziele angielskie - 4 sztuki

woda - 1 litr

majeranek - 1 łyżka

pieprz - 1 szczypta

mąka - 50 gramów

mleko - 250 mililitrów

jajka - 2 sztuki

średniej wielkości cebula - 1 sztuka

pieczarki - 200 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek - 0.5 łyżek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj barszcz czerwony: umyj i obierz warzywa, zalej je około 1 litrem zimnej wody. Dodaj ziele angielskie, liść

laurowy, następnie ugotuj na wolnym ogniu warzywny wywar.

2. Przecedź wywar przez sito, dodaj zupę Barszcz czerwony Knorr i dokładnie wymieszaj. Dopraw zupę czosnkiem,

majerankiem, sokiem z cytryny oraz pieprzem.

3. Przygotuj pieczarkowy krokiet: przesiej mąkę do miski, dodaj jajka i mleko, po czym dokładnie je zmiksuj, uzyskując w ten

sposób ciasto naleśnikowe.

4. Następnie usmaż naleśniki na gorącej patelni.

5. Umyj pieczarki i pokrój w plastry. Posiekaj drobno cebulę i wraz z grzybami podsmaż ją na patelni. Rozgnieć czosnek i

razem z majerankiem, dodaj go do pieczarek.

6. Ułóż grzyby na naleśniku, zawiń brzegi z obu stron, a następnie zroluj. Panieruj krokiety w tartej bułce i usmaż na Ramie.

Podawaj je na oddzielnym talerzyku, obok gorącego barszczu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-czerwony-z-pieczarkowym-krokietem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Barszcz ze śledziem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

osolony śledź - 1 sztuka

Barszcz czerwony Ekspresowy Knorr - 1 opakowanie

posiekana cebula - 1 sztuka

ugotowana fasola - 100 gramów

suszone grzyby namoczone we wrzątku - 3 sztuki

sok z cytryny - 1 łyżka

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Gotuj grzyby przez 10 minut, a następnie przecedź.

2. Podsmaż cebulę na oliwie, zalej ją wywarem z grzybów (0,75 litra) i doprowadź do wrzenia.

3. Posiekaj grzyby, następnie dodaj do wywaru wraz z ugotowaną fasolą. Gotuj przez 3 minuty i zdejmij z ognia, dodając

Barszcz czerwony ekspresowy Knorr.

4. Pokrój śledzia w paski i porozkładaj go na talerzach, po czym skrop sokiem z cytryny i zalej przygotowanym barszczem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-ze-sledziem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

