PIEROGI NA SŁODKO
I SŁONO

przepisy.pl

Pierogi z kaszą gryczaną
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 500 gramów
woda ciepła - 150 mililitrów
sól
kasza gryczana - 200 gramów
Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka
cebula - 2 sztuki
czosnek ząbek - 2 sztuki

45 minut

4 osoby

Łatwe

liść laurowy - 2 sztuki
ziele angielskie - 2 sztuki
majeranek - 1 łyżka
boczek wędzony - 100 gramów
olej roślinny - 50 mililitrów
suszone grzyby leśne - 50 gramów
jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. Mąkę wymieszaj z solą i ciepłą wodą wyrabiając elastyczne ciasto. W razie potrzeby jeśli
okaże się, że ciasto jest za miękkie lub za twarde, dodaj dodatkowo trochę wody lub mąki.
2. W garnku podsmaż pokrojony w kostkę boczek. Gdy wytopi się o połowę dodaj pokrojoną w
kostkę cebulę i posiekany czosnek. Wszystko razem smaż chwilę. Dodaj kaszę i pokruszone na
małe kawałki grzyby.
3. Całość zalej 350 ml wody, zagotuj, dodaj liść laurowy, ziele angielskie i żeby danie było
idealnie doprawione Esencję do duszonych mięs Knorr. Wszystko razem dokładnie wymieszaj,
przykryj garnek i wstaw go na około 20 minut do nagrzanego do 180°C piekarnika.
4. Ostudzoną kaszę dopraw do smaku majerankiem i zmiel w maszynce.
5. Ciasto rozwałkuj na cienki placek i za pomocą szklanki powycinaj okrągłe placki, farsz
nakładaj na krążki ciasta i zlepiając ze sobą brzegi, formuj pierogi.
6. Pierogi ugotuj i podawaj z podsmażoną cebulką.

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

Pierogi z dynią piżmową
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 800 gramów
ciepła woda - 300 mililitrów
oliwa z oliwek - 4 łyżki
sól - 1 szczypta
dynia piżmowa - 1 kilogram
Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki
cebula szalotka - 2 sztuki

60 minut

4 osoby

Trudne

czosnek, ząbek - 2 sztuki
cynamon - 1 szczypta
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
ostra papryka - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 80 mililitrów
pestki dyni - 150 gramów
olej z pestek dyni - 80 mililitrów
żółtka - 20 sztuk

Sposób przygotowania:
1. Połącz mąkę z ciepłą wodą, oliwą i szczyptą soli. Ciasto dokładnie wyrób aż stanie się
elastyczne (w razie potrzeby dodaj więcej wody lub gdy będzie za rzadkie dodaj więcej mąki).
Ciasto podziel na kilka części, uformuj z nich mniejsze kule i zawiń w folię spożywczą, odstaw na
godzinę na bok.
2. Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkuj pierwszą kulę na 2 mm grubości placek. Za pomocą
szklanki lub metalowego wycinaka wytnij krążki. Krążki ułóż na pergamin i przykryj lnianą
ściereczką.
3. Dynię upiecz. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek z szalotką, dodaj pestki dyni,
chwilę je podsmaż, po czym dołóż upieczony miąższ dyni. Masę smaż chwilę, wlej szklankę
wody, dodaj 2 kostki Bulionu na włoszczyźnie Knorr, gotuj chwilę aż zgęstnieje. Farsz wystudź, a
następnie przepuść wszystko razem przez maszynkę do mięsa. Jeśli masa okaże się zbyt
wodnista wsyp do środka łyżkę lub dwie bułki tartej. Całość dopraw do smaku gałka
muszkatołową, cynamonem i ostra papryką. Brzegi wyciętych krążków z ciasta posmaruj
delikatnie rozkłóconym jajkiem, w środek włóż łyżeczkę farszu. W farszu zrób delikatne

wgłębienie, do środka włóż surowe żółtko, uważaj aby się nie rozlało. Na wierzch nałóż drugi
kawałek wykrojonego ciasta. Brzegi ciasta połącz ze sobą ugniatając je widelcem.
4. Gotowe pierogi gotuj partiami w lekko osolonej wodzie. Podawaj polane olejem z pestek dyni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z makiem
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 1 szklanka
miód - 2 łyżki
prażone migdały - 3 łyżki
laska wanilii - 1 sztuka
mak - 1 szklanka
cukier - 1 szklanka
olej - 3 łyżki

30 minut

4 osoby

Średnie

ciepła woda - 1 sztuka
jajko - 1 sztuka
żółtko - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. Mak wypłucz, zalej wodą, dodaj rozciętą laskę wanilii i gotuj około 70 minut na małym ogniu.
2. Przecedź, usuń laskę wanilii. Mak zmiel dwukrotnie, dodaj posiekane migdały i miód, masę
starannie wymieszaj.
3. Mąkę przesiej na stolnicę. Zrób pośrodku zagłębienie, dodaj jajko, żółtka i olej.
4. Wlej powoli ciepłą wodę, zagniataj ciasto. Wyrabiaj, aż będzie elastyczne.
5. Ciasto cienko rozwałkuj, wykrój szklanką krążki.
6. Nakładaj na nie po porcji nadzienia, zlep starannie brzegi ciasta, formując pierogi.
7. W garnku zagotuj lekko osłodzoną wodę. Pierogi wrzucaj partiami na wrzątek, zamieszaj
delikatnie drewnianą łyżką. Po wypłynięciu gotuj około 2 minut. Wyjmij łyżką cedzakową na
półmisek. Podawaj polane stopionym masłem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z mięsem, soczewicą i kolendrą
przepisy.pl

Składniki:
mięso wołowe lub wieprzowe - 400
gramów
Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka
soczewica ugotowana - 150 gramów
cebula - 2 sztuki
marchewka - 1 sztuka
kolendra świeża - 1 pęczek

90 minut

6 osób

Łatwe

ziele angielskie - 3 ziarna
liść laurowy - 2 sztuki
olej - 1 łyżka
mąka pszenna - 300 gramów
woda ciepła niepełna szklanka
masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Przesiej mąkę na stolnicę i zrób na środku wgłębienie. Masło rozpuść w wodzie. Wodę wlewaj
małymi porcjami do mąki i wyrób ciasto. Gotowe odłóż na pół godziny.
2. Mięso oraz warzywa pokrój w grubą kostkę i przesmaż na oleju w garnku. Dodaj liść laurowy
oraz ziele i wlej wodę – taką ilość, aby przykryła składniki.
3. Żeby farsz nabrał pełnego smaku dodaj Esencję do duszonych mięs Knorr. Całość zagotuj, a
następnie zmniejsz ogień. Gotuj do momentu, aż mięso będzie miękkie.
4. Mięso wraz z warzywami wystudź, następnie odcedź i zmiel w maszynce. Do mięsa dodaj
ugotowaną soczewicę oraz pokrojoną kolendrę. Farsz wymieszaj i dopraw do smaku.
5. Ciasto rozwałkuj cienko i wytnij kółka o średnicy ok. 10-12 cm. Na każdy krążek nałóż łyżkę
farszu i zlep brzegi ciasta tworząc pierogi. Gotowe pierogi wrzucaj do wrzącej, lekko osolonej
wody i gotuj ok. 3 minut od momentu wypłynięcia. Pierogi podawaj gotowane z wody lub
smażone.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z grzybami
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 0.7 kilogramów
Esencja do duszonych warzyw Knorr - 1
sztuka
gorąca woda - 1 szklanka
jajko - 3 sztuki
Suszone grzyby prawdziwki i podgrzybki 20 dekagramów
pieczarki - 200 gramów

90 minut

4 osoby

Łatwe

ząbek czosnku - 2 sztuki
natka pietruszki - 0.5 pęczków
cebula - 1 sztuka
masło - 1 łyżka
sól - 2 szczypty

Sposób przygotowania:
1. Pół kilograma mąki połącz z jajkami i gorącą wodą. Zagnieć ciasto i wyrabiaj około 20 minut.
Odstaw w chłodne miejsce na 30 minut, aby odpoczęło.
2. Suszone grzyby namocz, jak zrobią się miękkie drobno posiekaj.
3. Pieczarki i cebulę pokrój w kostkę, czosnek posiekaj.
4. Podsmaż na maśle czosnek, cebulę, następnie grzyby.
5. Dodaj Esencję do duszonych warzyw Knorr i duś całość, aż farsz zrobi się kleisty i cały płyn
odparuje. Odstaw do ostygnięcia.
6. Ciasto wyłóż na stolnicę posypaną mąką i cienko rozwałkuj. Za pomocą szklanki wytnij kółka,
nakładaj farsz i zlepiaj pierogi.
7. Gotuj około 5-6 minut w osolonym wrzątku. Podawaj polane roztopionym masłem i posypane
posiekaną natką pietruszki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z mięsem i grzybami
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 1 szklanka
woda - 0.7 szklanek
sól - 0.5 łyżeczek
mięso wołowe i wieprzowe - 600 gramów
Bulion grzybowy Knorr - 2 sztuki
grzyby suszone - 10 sztuk
włoszczyzna - 1 pęczek

60 minut

6 osób

Średnie

liść laurowy - 2 sztuki
ziele angielskie - 2 ziarna
pieprz - 3 ziarna
sól i pieprz do smaku
oliwa do smażenia - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Umyte mięso pokrój w dużą kostkę i przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie. Warzywa obierz,
pokrój na mniejsze kawałki, dodaj do mięsa i smaż razem.
2. Całość zalej 700 mililitrami wody, dodaj kostki Knorr, grzyby oraz pozostałe przyprawy – liść,
ziele oraz pieprz. Gotuj do momentu, gdy mięso będzie miękkie. Następnie mięso, grzyby i
warzywa wyjmij z wywaru i wystudź.
3. Mięso przepuść przez maszynkę do mielenia wraz z warzywami. Grzyby pokrój w cienkie paski,
dodaj do mięsa, wymieszaj i dopraw do smaku solą i pieprzem.
4. Z mąki, wody i soli zagnieć ciasto pierogowe. Rozwałkuj cienko na stolnicy i wytnij krążki przy
użyciu szklanki.
5. Na każdy z krążków nałóż łyżkę farszu i zlep dokładnie brzegi chowając farsz w środku.
6. Uformowane pierogi wrzucaj na osolony wrzątek i gotuj około 3 minut od momentu wypłynięcia
na powierzchnię wody. Podawaj ciepłe z wody lub odsmażane, udekoruj listkami ziół.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z mięsem i kapustą
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 1 szklanka
Bulionetka wołowa Knorr - 1 sztuka
woda - 0.7 szklanek
sól - 0.5 łyżeczek
mięso wołowe i wieprzowe - 300 gramów
włoszczyzna - 1 pęczek
cebula - 2 sztuki

90 minut

8 osób

Średnie

kapusta kiszona - 200 gramów
grzyby suszone - 3 sztuki
liść laurowy - 3 sztuki
ziele angielskie - 3 ziarna
pieprz - 3 ziarna
sól do smaku
oliwa do smażenia - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Mięso umyj, a następnie pokrój w dużą kostkę. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze części. W
rozgrzanym garnku przesmaż mięso, a następnie dodaj warzywa, grzyby i przyprawy – liść, ziele
oraz pieprz. Smaż chwilę na dużym ogniu.
2. Całość zalej 700 mililitrami wody, dodaj Bulionetkę wołową Knorr i duś do momentu, gdy mięso
będzie miękkie. Mięso i warzywa wyjmij z wywaru i wystudź.
3. Kapustę sparz chwilę we wrzącej wodzie, następnie wodę odlej i uzupełnij świeżą postępujemy tak, aby kapusta nie była zbyt kwaśna. Kapustę ugotuj, gdy będzie miękka odciśnij
ją.
4. Wystudzone mięso wraz z warzywami oraz kapustą przepuść przez maszynkę do mielenia.
Farsz dopraw do smaku solą i pieprzem i wymieszaj.
5. Z mąki, wody oraz soli zagnieć ciasto pierogowe, a następnie rozwałkuj cienko i wykrój
szklanką krążki. Na każdy z nich nałóż łyżkę farszu.
6. Brzegi ciasta zlep dokładnie, aby farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Uformowane pierogi
gotuj, wrzucając na osolony wrzątek, około 3 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

Podawaj ze skwarkami i cebulą. Udekoruj listkami natki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Aromatyczne pierogi z leśnymi grzybami i
ziemniakami
przepisy.pl

Składniki:
podgrzybki świeże lub mrożone - 200
gramów
Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka
ziemniaki ugotowane - 200 gramów
cebula - 1 sztuka
czosnek posiekany, ząbek - 2 sztuki
rozmaryn świeży (posiekany) - 1 łyżeczka
mąka pszenna - 550 gramów

90 minut

6 osób

Łatwe

woda ciepła - 1 szklanka
jajko - 1 sztuka
oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Składniki na ciasto przełóż do miski i wyrób ciasto. Gotowe odłóż na pół godziny.
2. Na rozgrzanej patelni na oleju przesmaż cebulę pokrojoną w kostkę oraz posiekany czosnek.
Grzyby pokrój w paski i dodaj na patelnię, smaż chwilę razem. Ziemniaki pokrój w drobną kostkę i
dodaj do grzybów wraz z rozmarynem. Do farszu dodaj kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr i
duś wszystko razem do momentu jej rozpuszczenia. Farsz wystudź.
3. Z ciasta wytnij krążki średnicy ok. 10 cm. Na każdy z nich nałóż łyżeczkę farszu i formuj pierogi.
4. Przygotowane pierogi wkładaj na wrzącą lekko osoloną wodę. Gotuj 2,5-3 minuty od momentu
wypłynięcia na powierzchnię.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi ruskie z sosem cebulowym i ziołami
przepisy.pl

Składniki:
twaróg - 250 gramów
ziemniaki - 250 gramów
Esencja do sosu cebulowego Knorr - 1
sztuka
cebula posiekana - 2 sztuki
słonina - 50 gramów
pieprz czarny do smaku
natka pietruszki posiekana - 1 sztuka

90 minut

4 osoby

Łatwe

rozmaryn (posiekany) - 0.5 łyżeczek
mąka - 550 gramów
jajko - 1 sztuka
oliwa - 2 łyżki
woda ciepła - 1 szklanka

Sposób przygotowania:
1. Składniki na ciasto przełóż do miski i wyrób ciasto. Gotowe odłóż na pół godziny.
2. Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości, następnie wystudź i zmiel w maszynce lub prasce wraz
z twarogiem. Słoninę pokrój w drobną kostkę, rozgrzej na patelni i przesmaż na niej jedną
posiekaną cebulę.
3. W misce połącz ziemniaki, twaróg oraz cebulę. Całość wymieszaj dokładnie i dopraw do
smaku.
4. Ciasto rozwałkuj cienko i wytnij krążki o średnicy ok. 10 cm. Na każdy z nich nałóż łyżeczkę
farszu i formuj pierogi. Gotowe wkładaj na wrzącą wodę i gotuj ok. 3 minut od momentu
wypłynięcia na powierzchnię wody.
5. Pozostałą cebulę przesmaż w rondelku, zdejmij go z ognia, wlej szklankę zimnej wody, dodaj
esencję Knorr i rozpuść ją. Sos zagotuj, dodaj zioła. Zmniejsz ogień i gotuj 2 minuty. Gotowe
pierogi podawaj z przygotowanym cebulowo-ziołowym sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z dynią w sosie szałwiowym
przepisy.pl

Składniki:
dynia - 400 gramów
cebula - 1 sztuka
Przyprawa w Mini kostkach Smażona
cebula Knorr - 3 sztuki
ząbki czosnku - 3 sztuki
orzechy włoskie - 2 łyżki
pestki z dyni - 1 łyżka
ostra papryka - 1 łyżeczka

60 minut

4 osoby

Łatwe

margaryna - 3 łyżki
starty parmezan - 50 gramów
masło - 2 łyżki
szałwia
mąka - 500 gramów
woda - 1 szklanka
jajko - 1 sztuka
sól

Sposób przygotowania:
1. Z mąki, wody, soli i jajka zrób klasyczne ciasto na pierogi. Po wyrobieniu ciasta odstaw je do
lodówki na 20 minut.
2. Dynię pokrój w drobną kostkę. Czosnek i cebulę posiekaj.
3. Na patelni rozgrzej margarynę i podsmaż czosnek, cebulę i dynię. Dodaj również pokruszone
orzechy i pestki z dyni oraz ostrą paprykę.
4. Gdy dynia będzie miękka, przełóż wszystko do miski. Dodaj starty ser oraz przyprawę w mini
kostkach Knorr. Następnie wymieszaj farsz widelcem, aby lekko rozgnieść dynię.
5. Rozwałkuj cienko ciasto, szklanką wytnij okrągłe placki i zlepiaj klasyczne pierogi z farszem
dyniowym.
6. Pierogi ugotuj. Na patelni rozpuść masło z listkami szałwii. Dodaj ugotowane pierogi, chwilę
wymieszaj i natychmiast podawaj.

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

Pierogi z mięsem i kaszą kuskus
przepisy.pl

Składniki:
mięso mielone wieprzowe - 200 gramów
Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka
kasza kuskus - 150 gramów
cebula - 1 sztuka
jajko - 1 sztuka
mąka - 2 szklanki
olej - 2 łyżki

45 minut

4 osoby

Łatwe

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:
1. Odmierz kaszę i wodę w tej samej objętości. Wodę zagotuj z bulionetką Knorr.
2. Przygotowanym bulionem zalej kaszę i odstaw pod przykryciem na 1 minutę.
3. Na rozgrzanej patelni z olejem zeszklij cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Następnie połącz
kaszę kuskus, mielone mięso i cebulkę wraz z olejem z patelni.
4. Mąkę przesiej na stolnicę, zrób wgłębienie. Wymieszaj jajko ze szklanką lekko słonej
przegotowanej wody i wlewaj do mąki, zagniatając ciasto. Ciasto ma być miękkie i elastyczne.
5. Ciasto rozdziel na dwie części, rozwałkuj na placek i za pomocą szklanki wyciśnij kółka.
6. Nałóż łyżką farsz na środek każdego kółka. Złóż je na pół i zlep brzegi. Następnie gotuj pierogi
w dużej ilości wody przez 3-5 minut, aż będą miękkie. Takie pierogi możesz podawać gotowane
lub smażone.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z mięsem i żurawiną
przepisy.pl

Składniki:
mięso wołowe - 400 gramów
Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka
żurawina suszona (namoczona w ciepłej
wodzie) - 3 łyżki
cebula - 2 sztuki
marchew - 1 sztuka
ziele angielskie - 3 ziarna

90 minut

6 osób

Łatwe

liść laurowy - 2 sztuki
olej - 1 łyżka
mąka pszenna - 300 gramów
woda ciepła niepełna szklanka
masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Przesiej mąkę na stolnicę i zrób na środku wgłębienie. Masło rozpuść w wodzie. Wodę wlewaj
małymi porcjami do mąki i wyrabiaj ciasto. Gotowe ciasto odłóż na pół godziny.
2. Mięso oraz warzywa pokrój w grubą kostkę i przesmaż na oleju w garnku. Dodaj listek laurowy
oraz ziele i wlej wodę – taką ilość, aby przykryła składniki.
3. Żeby farsz nabrał pełnego smaku do garnka dodaj Esencję do duszonych Knorr. Całość
zagotuj a następnie zmniejsz ogień. Gotuj do momentu, gdy mięso będzie miękkie.
4. Mięso wraz z warzywami wystudź, następnie odcedź i zmiel w maszynce. Do farszu dodaj
odcedzoną żurawinę. Farsz wymieszaj i dopraw do smaku.
5. Ciasto rozwałkuj cienko, wytnij kółka o średnicy ok. 10-12 cm. Na każdy krążek nałóż łyżkę
farszu i zlep ciasto tworząc pierogi. Gotowe pierogi wrzucaj do wrzącej, lekko osolonej wody i
gotuj ok. 3 minut od momentu wypłynięcia.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z soją i grzybami
przepisy.pl

Składniki:
Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka
mąka - 2 szklanki
jajko - 1 sztuka
sól
olej
soja - 1 szklanka
grzyby suszone - 4 sztuki

90 minut

6 osób

Trudne

cebula - 1 sztuka
jajko - 1 sztuka
majeranek
pieprz
olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Opłukaną soję namocz w dużej ilości zimnej wody i zostaw na noc. Następnego dnia ugotuj na
miękko w świeżej wodzie z dodatkiem kostki Knorr.
2. Grzyby mocz w wodzie około 1 godziny. Ugotuj je w nowej wodzie.
3. Cebulę pokrój w kostkę, podsmaż na oleju. Połowę cebuli, grzyby i soję (kilka nasion zostawić
do posypania) przepuść przez maszynkę do mięsa.
4. Dodaj jajko i dopraw do smaku pieprzem i majerankiem.
5. Z mąki, jajka, szczypty soli, oleju i 3 łyżek letniej wody zagnieć ciasto.
6. Rozwałkuj i wyciśnij krążki na pierogi. Nałóż farsz i sklej.
7. Wrzucaj na wrzącą wodę. Gotuj 4 minuty od wypłynięcia. Pierogi podawaj z pozostawioną
cebulą i soją.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Wigilijne pierogi w delikatnym cieście
przepisy.pl

Składniki:
mąka - 500 gramów
Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki
ciepła woda - 150 mililitrów
kiszona kapusta - 500 gramów
suszone grzyby - 20 gramów
cebula - 1 sztuka
Bulion grzybowy Knorr - 1 sztuka

45 minut

4 osoby

Średnie

majeranek - 1 łyżka
pieprz mielony - 1 szczypta
liść laurowy - 1 sztuka
ziele angielskie - 3 ziarna

Sposób przygotowania:
1. W odpowiedniej misce połącz mąkę, wodę i majonez – wyrób ciasto. W razie potrzeby dodaj
więcej mąki lub wody, tak aby ciasto uzyskało odpowiednią konsystencję.
2. Wyrobione ciasto owiń w folię aluminiową i odstaw na bok na 20 minut w temperaturze
pokojowej.
3. Grzyby zalej niewielka ilością gotującej się wody, odstaw na chwile aby zmiękły. Kapustę
przepłucz zimną wodą.
4. W drugim garnku podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj kapustę oraz grzyby razem z
wodą. Dodaj przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, pieprz. Całość zalej około 600 ml zimnej
wody.
5. Kapustę gotuj aż woda zupełnie odparuje. Dopraw do smaku kostką rosołową i majerankiem,
odstaw aby farsz wystygł, a następnie posiekaj go dokładnie.
6. Ciasto rozwałkuj na cienko na podsypanej mąką stolnicy. Z ciasta wytnij szklanką okrągłe
kawałki, brzegi ciasta posmaruj ciepłą wodą, nałóż farsz a brzegi ściśnij sklejając je ze sobą.
Gotowe pierogi wrzuć do gotującej się, osolonej wody, gotuj około 1-2 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi z grzybami – kurkami
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 800 gramów
ciepła woda - 300 mililitrów
oliwa z oliwek - 4 łyżki
sól - 1 szczypta
świeże kurki - 1 kilogram
Esencja do duszonych mięs Knorr - 2
sztuki
cebula szalotka - 2 sztuki

60 minut

4 osoby

Trudne

czosnek, ząbek - 2 sztuki
oliwa z oliwek - 80 mililitrów
tymianek, gałązka - 1 sztuka
rozmaryn, gałązka - 1 sztuka
oscypek wędzony - 300 gramów
cebula - 2 sztuki
boczek wędzony - 200 gramów

Sposób przygotowania:
1. Połącz mąkę z ciepłą wodą, oliwą i szczyptą soli. Ciasto dokładnie wyrób, aż stanie się
elastyczne (w razie potrzeby dodaj więcej wody lub gdy będzie za rzadkie dodaj więcej mąki).
Ciasto podziel na kilka części, uformuj z nich mniejsze kule i zawiń w folię spożywczą, odstaw na
godzinę na bok.
2. Na oprószonej mąka stolnicy rozwałkuj pierwszą kule na 2 mm grubości placek. Za pomocą
szklanki lub metalowego wycinaka wytnij krążki. Krążki ułóż na pergamin i przykryj lnianą
ściereczką.
3. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek z szalotką, dodaj umyte osuszone kurki.
Całość smaż chwilę, w momencie jak grzyby puszczą wodę, dodaj Esencje Knorr, dobrze
wymieszaj i gotuj, aż grzyby odparują. Dopraw je do smaku posiekanym rozmarynem, tymiankiem
oraz czarnym pieprzem. Grzyby przestudź, następnie przesiekaj nożem i połącz z tartym oscypek.
4. Brzegi wyciętych krążków z ciasta posmaruj delikatnie wodą, w środek włóż łyżeczkę farszu.
Brzegi ciasta połącz ze sobą ugniatając je widelcem.

5. Gotowe pierogi gotuj partiami w lekko osolonej wodzie. Podawaj z podsmażoną cebulką i
boczkiem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierogi a’la ravioli ze szpinakiem i serem ricotta
przepisy.pl

Składniki:
mąka pszenna - 800 gramów
ciepła woda - 300 mililitrów
oliwa z oliwek - 4 łyżki
sól - 1 szczypta
szpinak mrożony - 400 gramów
Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki
cebula szalotka - 2 sztuki

60 minut

6 osób

Trudne

czosnek, ząbek - 2 sztuki
suszone pomidory - 100 gramów
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
ser mascarpone - 250 gramów
ser ricotta - 200 gramów
parmezan - 100 gramów
orzeszki pinii - 50 gramów
ostra papryka - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 80 mililitrów
żółtka - 30 sztuk

Sposób przygotowania:
1. Połącz mąkę z ciepłą wodą, oliwą i szczyptą soli. Ciasto dokładnie wyrób, aż stanie się
elastyczne (w razie potrzeby dodaj więcej wody lub gdy będzie za rzadkie dodaj więcej mąki).
Ciasto podziel na kilka części, uformuj z nich mniejsze kule i zawiń w folię spożywczą, odstaw na
godzinę na bok.
2. Na oprószonej mąka stolnicy rozwałkuj pierwszą kulę na 2 mm grubości placek. Wytnij z ciasta
kwadraty średniej wielkości, ułóż na pergamin i przykryj lnianą ściereczką. Następnie odsącz
szpinak. Na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek z cebulą i suszonymi pomidorami, dodaj szpinak,
całość smaż chwilę. Następnie zalej szklanką wody, dodaj kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr,
całość dobrze wymieszaj i gotuj aż farsz się zredukuje. Dopraw do smaku ostrą papryką,
pieprzem i mieloną gałką muszkatową. Odstaw do ostygnięcia. Zimny szpinak połącz z ricotta,
mascarpone i parmezanem.

3. Brzegi wyciętych kwadratów z ciasta posmaruj delikatnie rozkłóconym jajkiem, na środku wyłóż
łyżeczkę farszu. W farszu zrób delikatne wgłębienie do środka włóż surowe żółtko (uważaj aby
się nie rozlało). Na wierzch nałóż drugi kawałek wykrojonego ciasta. Brzegi ciasta połącz ze sobą
ugniatając je widelcem.
4. Pierogi gotuj partiami w lekko osolonej wodzie. Podawaj polane oliwą z ziołami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

