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Klopsiki z kaszy jaglanej w sosie pomidorowym
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 300 gramów

pomidory suszone - 100 gramów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

siemię lniane - 50 gramów

pestki dyni - 50 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

pomidory pelati krojone - 1 puszka

chili - 1 sztuka

mała cebula - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

bułka tarta - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kaszę jaglaną ugotuj na miękko, lekko ją rozgotowując. Wystudź. Posiekaj drobno natkę pietruszki i suszone pomidory.

Cebulę i chilli pokrój w drobną kosteczkę.

2. Siemię lniane i pestki dyni upraż na patelni.

3. W dużej misce zmieszaj kaszę jaglaną z połową opakowania Klopsików w sosie pomidorowym Knorr, posiekaną natką

pietruszki, suszonymi pomidorami, uprażonym wcześniej ziarnem i jednym jajkiem. Całość dokładnie wymieszaj, aby masa

lepiej się zakleiła, dodaj kilka łyżek tartej bułki.

4. Z masy uformuj kulki o średnicy mniej więcej 2-3 cm. Pulpety z kaszy ułóż na blasze wyłożonej pergaminem i wstaw do

nagrzanego do 200° C piekarnika na 10 minut.

5. W garnku na rozgrzanej Ramie zeszklij chilli i cebulę, dodaj puszkę pomidorów oraz pozostałe opakowanie Fixu Knorr.

Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Zarumienione pulpety z kaszy jaglanej ułóż w talerzu i zalej sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klopsiki-z-kaszy-jaglanej-w-sosie-pomidorowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety z dorsza
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filety z dorsza bez skóry - 500 gramów

koperek - 1 pęczek

rodzynki - 50 gramów

jajko - 1 sztuka

kapary - 3 łyżki

kajzerka - 2 sztuki

kasza manna - 2 łyżki

bułka tarta - 2 łyżki

śmietana 12% - 100 mililitrów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Koperek, kapary i białą rybę drobno posiekaj, kajzerkę pokrój w kosteczkę, przełóż wszystko do miski.

2. Dodaj rodzynki, dwie łyżki kaszy manny i wbij jajko. Całość odstaw na 10 minut, aby bułka wchłonęła wilgoć. Po tym czasie

wymieszaj.

3. Z powstałego farszu uformuj małe okrągłe pulpeciki, obtocz je w bułce tartej i obsmaż na patelni na rozgrzanej margarynie.

4. Do pulpetów dodaj śmietanę, pół szklanki wody i Fix Knorr Naturalnie smaczne - Klopsiki w sosie pomidorowym. Wszystko

razem dokładnie wymieszaj. Gotuj pod przykryciem 2-3 minuty. Rybne pulpety podawaj z gotowanymi ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-z-dorsza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety rybne z kaszą orkiszową i wędzonym serem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z białej ryby, np. dorsz lub morszczuk - 300 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 60 mililitrów

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 1 łyżeczka

kasza orkiszowa - 150 gramów

jajka - 1 sztuka

ser wędzony - 30 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

pieprz czarny świeżo mielony - 0.25 łyżeczek

bułka tarta - 6 łyżeczek

kwaśna śmietana - 4 łyżki

szczypior - 1 pęczek

skórka otarta z połowy cytryny

sok z 1/4 cytryny

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu, wystudź. Rybę przepuść przez maszynkę do

mielenia.

2. Rybę przełóż do miski, dodaj wystudzoną kaszę, jajko, starty ser oraz posiekaną natkę pietruszki. Masę dopraw do smaku

przyprawą Delikat Knorr oraz czarnym pieprzem. Wszystko razem wymieszaj i wyrób jednolitą masę. Jeśli masa będzie zbyt

„luźna” dodaj 2-3 łyżki tartej bułki.

3. Z powstałej masy uformuj nieduże kotleciki, następnie każdy z nich obtocz w bułce tartej.

4. Na patelni rozgrzej Ramę i smaż rybne kotlety na złoty kolor z obu stron.

5. Przygotuj dip: w miseczce połącz śmietanę, pokrojony szczypior oraz otartą skórkę i sok z cytryny – delikatnie wymieszaj.

Gotowe kotlety rybne podawaj z dipem i grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-rybne-z-kasza-orkiszowa-i-wedzonym-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety z groszku
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki odmiany mączystej - 2 sztuki

komosa ryżowa biała - 1 szklanka

zielony groszek mrożony - 1 szklanka

natka kolendry - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

mielony kminek - 1 łyżeczka

papryka chilli - 1 łyżka

wędzona papryka - 0.5 łyżeczek

olej z pestek dyni - 1 łyżka

tarta bułka lub bułka typu panko - 1 szklanka

oliwa - 4 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

mięta - 1 pęczek

cytryna - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

gęsty jogurt grecki - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki upiecz w mundurkach w nagrzanym do 180ºC piekarniku. Gdy ziemniaki zrobią się miękkie odstaw je do

ostygnięcia. Po tym czasie ziemniaki obierz i przeciśnij przez praskę do ziemniaków.

2. Szklankę komosy ugotuj według zaleceń producenta na miękko. Ugotowaną komosę dodaj do ziemniaków.

3. Mrożony zielony groszek przelej wrząca wodą. Groszek przełóż do kielicha blendera, dodaj do niego natkę kolendry, jajko i

czosnek. Wlej olej z pestek dyni i kilka łyżek wody. Całość dokładnie zmiksuj a następnie przetrzyj przez sito. Powstałą masę

połącz z ziemniakami i komosą.

4. Dodaj ostrą i wędzoną papryczkę oraz mielony kminek – masa powinna być dość zwarta. Całość, jeśli uznasz to za

konieczne, dopraw do smaku szczyptą soli. Uformuj z niej małe kulki. Kulki rozpłaszcz do grubości jednego centymetra i

obtocz je w bułce tartej lub ziarnach sezamu.

5. Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem i skrop delikatnie oliwą. Ułóż na niej kotleciki delikatnie skropione oliwą, również z

góry. Kotleciki wstaw do nagrzanego do 190ºC piekarnika na około 20 minut.

6. Miętę, jogurt i czosnek zmiksuj dokładnie w blenderze, połącz z majonezem, który nada smak i poprawi konsystencję sosu.

Całość dopraw jeszcze do smaku sokiem z wyciśniętej cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-z-groszku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki z cukinii z serem feta
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

ser feta - 1 sztuka

mąka pszenna - 150 gramów

jajka - 3 sztuki

łosoś wędzony - 100 gramów

kilka gałązek świeżej bazylii

kapary - 2 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 100 mililitrów

jogurt naturalny

czosnek ząbek - 1 sztuka

majonez - 2 łyżki

cytryna - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Cukinię zetrzyj na tarce, połącz ją z pokrojonym w paseczki wędzonym łososiem, posiekanymi kaparami, pokrojonym w

kostkę serem feta oraz posiekana bazylią. Całość wymieszaj.

2. W misce ubij pianę z jajek, w drugiej misce połącz mąkę i żółtka z ok. 150 ml wody. Powstałe ciasto połącz z wcześniej

przygotowaną masą. Na koniec dodaj ubitą pianę i delikatnie całość wymieszaj.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej część Ramy, aby danie było złociste i aromatyczne. Poczekaj, aż z powierzchni tłuszczu znikną

bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na gorący tłuszcz nakładaj małe porcje ciasta, smaż je na złoty kolor z obu stron.

5. Przygotuj sos mieszając ze sobą jogurt, roztarty na miazgę czosnek, majonez oraz sok z cytryny. Gotowe placki podawaj z

sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-z-cukinii-z-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety z kalafiora i kaszy jaglanej
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 100 gramów

nieduży kalafior - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

woda - 200 mililitrów

curry w proszku - 1 łyżeczka

cebula - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 100 gramów

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Kaszę przepłucz kilkakrotnie pod bieżącą wodą. Kaszę przesyp do garnka, wlej wodę i zagotuj. Dodaj kostkę rosołową

Knorr, zmniejsz ogień i gotuj do momentu, gdy kasza wchłonie płyn. Garnek przykryj i zestaw z ognia. Po ugotowaniu kaszę

wystudź.

2. Kalafiora oczyść, podziel na różyczki a następnie ugotuj do miękkości we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Odcedź,

wystudź i rozdrobnij widelcem. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na Ramie, dodaj curry i smaż jeszcze chwilę.

3. W misce połącz rozgniecionego kalafiora, kaszę oraz zeszkloną cebulę. Dodaj jajka oraz pokrojoną kolendrę i wyrób

jednolitą masę – jeśli masa będzie zbyt „luźna”, dodaj 2-3 łyżki bułki tartej.

4. Z masy uformuj nieduże kotlety. Opanieruj je w bułce tartej a następnie smaż na rozgrzanej patelni z Ramą na złoty kolor z

obu stron.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-z-kalafiora-i-kaszy-jaglanej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety z kaszą jaglaną i dynią
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

wcześniej upieczona dynia hokkaido - 200 gramów

cebula szalotka - 3 sztuki

jajko - 1 sztuka

mąka pszenna - 1 łyżka

bułka tarta - 100 gramów

kasza manna - 3 łyżki

czerwone tajskie curry - 1 łyżka

mleko kokosowe - 2 puszki

kawałek imbiru (5 cm) - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

natka kolendry - 1 pęczek

trawa cytrynowa (opcjonalnie) - 1 sztuka

liście limonki kaffir - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kaszę jaglaną ugotuj do miękkości – może być nawet lekko przegotowana. Następnie odstaw na bok do wystygnięcia.

2. Cebule, czosnek i chilli pokrój w kosteczkę. Posiekaj natkę kolendry i upieczoną wcześniej dynię. Zetrzyj na tarce imbir.

3. Cebulę, czosnek i chilli podsmaż na patelni na rozgrzanej margarynie i podziel na dwie części. Połowę zostaw na patelni.

4. W misce pomieszaj kaszę jaglaną z jajkiem, mąką, kaszą manną z podsmażonym czosnkiem, cebulą i chilli, dodaj bułkę

tartą, część imbiru, dynię oraz połowę opakowania Fix Knorra.

5. Całość dokładnie wymieszaj, jeśli masa będzie zbyt luźna dodaj więcej bułki tartej. Z masy uformuj małe pulpeciki. Ułóż je

na blasze piekarnika i zapiecz 10 minut w 200° C.

6. Podczas opiekania pulpetó,w przygotuj sos. Na patelni, na której pozostała połowa cebuli, czosnku i chilli dodaj czerwone

curry, mleko kokosowe, pozostałą ilość Fix Knorra i imbir, trawę cytrynową oraz liście limonki. Całość gotuj 2-3 minuty. Do

powstałego sosu przełóż gorące pulpeciki. Gotowe danie posyp obficie kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-z-kasza-jaglana-i-dynia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

