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Barszcz biały Wielkanocny
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kiełbasa biała surowa - 4 sztuki

włoszczyzna - 1 pęczek

Żurek szlachetny z chrzanem Knorr - 1 opakowanie

chrzan ze słoika - 1 łyżka

jajka - 4 sztuki

ziemniaki - 5 sztuk

śmietana kremowa - 100 mililitrów

świeżo mielony pieprz

majeranek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Gotuj wywar na włoszczyźnie razem z pokrojonymi w kostkę ziemniakami, aż ziemniaki będą gotowe, po czym usuń

włoszczyznę. Kiełbasę sparz przez minutę.

2. Po wyciągnięciu z rosołu, kiełbasę pokrój w plastry i dodaj z powrotem do zupy.

3. Dodaj do garnka zawartość opakowania Żurek Szlachetny Knorr wraz z chrzanem i gotuj kolejne 10 minut.

4. Na koniec gotowania dodaj świeżo mielony pieprz, majeranek i śmietanę. Podawaj żurek z jajkiem rozkrojonym w

ćwiartkę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/barszcz-bialy-wielkanocny-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich ziemniaków
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

indyk w całości - 5 kilogramów

kefir lub jogurt - 1 litr

główka czosnku, wcześniej upieczona - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 2 sztuki

orzechy pekan - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

słodkie ziemniaki - 2 kilogramy

imbir świeży - 10 gramów

szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk

cynamon - 2 łyżki

syrop klonowy - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

rozmaryn, doniczka - 1 sztuka

sok i kości po upieczeniu indyka

Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 5 sztuk

kostka masła lub margaryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn, sokiem wyciśniętym z cytryn

oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do

zamarynowania na co najmniej 12 godzin. Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse

dobrze przejść aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.

2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z posiekanym rozmarynem, orzechami

pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem, przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy,

syropem klonowym i kostka masła.

3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i zwiąż nogi na krzyż.

4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając wytapiającym się tłuszczem.

5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na mniejsze kawałki i ułóż w

brytfance na wyjętym ze środka farszu.

6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut. Powstały wywar przecedź.

Powinno go być około 1 litra.

7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej niż 1 litr, zmniejsz ilość

esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-indyk-w-calosci-z-farszem-ze-slodkich-ziemniakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kolorowy talerz faszerowanych jaj
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

jajka - 8 sztuk

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

mix sałat - 80 gramów

twarożek - 200 gramów

starty chrzan - 2 łyżki

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

śmietana kwaśna - 6 łyżek

jogurt naturalny - 200 gramów

szczypior - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo, przestudź i obierz. Przetnij każde wzdłuż na połówkę i wyjmij żółtka.

2. Twarożek wymieszaj ze śmietaną, dodaj posiekane żółtka i dopraw do smaku.

3. Podziel serową masę na trzy części: pierwszą wymieszaj z chrzanem, drugą z koncentratem pomidorowym, a trzecią z

drobno posiekaną natką pietruszki.

4. Przygotowanymi farszami napełnij dekoracyjnie jajka.

5. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z jogurtem, dodaj posiekany szczypior (2 kawałki pozostaw do dekoracji) i

dokładnie wymieszaj.

6. Na środku półmiska wyłóż sałatę. Dookoła ułóż nafaszerowane połówki jaj. Całość skrop przygotowanym sosem i

udekoruj pozostałym szczypiorkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kolorowy-talerz-faszerowanych-jaj
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Świąteczne roladki w galarecie
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

Bulionetka warzywna Knorr - 1 sztuka

żelatyna - 6 łyżeczek

szynka gotowana - 20 plastrów

chrzan - 2 łyżeczki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

jajka - 5 sztuk

woda - 0.7 litrów

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo, wystudź i pokrój na ćwiartki

2. W rondlu zagotuj 0,7 litra wody, dodaj Bulionetkę warzywną Knorr – gotuj chwilę. Następnie zdejmij z ognia, wsyp żelatynę

i mieszaj do momentu rozpuszczenia w bulionie.

3. Na desce rozłóż plastry szynki. Każdy z nich posmaruj odrobiną chrzanu i ułóż na nich po ćwiartce ugotowanego jajka –

zwiń roladki.

4. Tak przygotowane roladki ułóż dekoracyjnie na półmisku i zalej nieco wystudzoną płynną galaretą. Udekoruj gałązkami

natki i wstaw na kilka godzin do lodówki, do momentu stężenia galarety. Podawaj z cząstkami cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczne-roladki-w-galarecie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Świąteczna sałatka z indykiem
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 0.6 kilogramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 2 łyżeczki

jajka - 5 sztuk

ananas (z puszki) - 100 gramów

szynka gotowana - 100 gramów

sok z cytryny - 0.5 sztuk

ser żółty - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 200 gramów

curry - 0.5 łyżeczek

szczypior - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo, wystudź i 4 sztuki pokrój w kostkę. Ostatnie jajko pozostaw do dekoracji.

2. Pierś opłucz i natrzyj przyprawą Knorr. Skrop kilkoma kroplami oliwy, zawiń ścisło w aluminiową folię i upiecz w

temperaturze 160 stopni przez około 35 minut. Po wystudzeniu pokrój w kostkę.

3. Pozostałe składniki: ananasa, szynkę oraz żółty ser również pokrój w kostkę tej samej wielkości co indyka.

4. Majonez wymieszaj dokładnie z curry i sokiem z cytryny.

5. Wszystkie składniki połącz razem i wymieszaj. Dopraw do smaku, jeśli istnieje taka potrzeba. Następnie gotową sałatkę

przełóż do salaterki i posyp wierzch pokrojonym szczypiorkiem. Pozostawione jajko pokrój w cząstki i udekoruj sałatkę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/swiateczna-salatka-z-indykiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab ze śliwką i morelą
przepisy.pl

60 minut 8 osób Średnie

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 1 kilogram

mięso mielone drobiowe - 100 gramów

musztarda - 1 łyżeczka

śliwki oraz morele suszone - 100 gramów

bulion warzywny - 150 mililitrów

natka pietruszki - 1 łyżka

pieprz do smaku

Fix Soczysta karkówka z pieca Knorr - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Schab umyj i oczyść z błon. Następnie długim, cienkim nożem wykonaj otwór wzdłuż schabu w środkowej jego części.

2. Do miski przełóż mięso mielone, dodaj bulion, posiekaną natkę oraz pokrojone śliwki i morele. Całość dobre wymieszaj i

dopraw pieprzem.

3. Przygotowanym farszem wypełnij otwór w schabie. Fix Knorr wymieszaj z oliwą i musztardą.

4. Schab posmaruj marynatą, umieść w woreczku do pieczenia i zepnij jego koniec spinką. Wstaw do nagrzanego piekarnika

i piecz w temperaturze 175 stopni przez około 45 minut. Podawaj jako danie gorące lub na zimno.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-ze-sliwka-i-morela
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona gęś z jabłkami
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

gęś, cała - 5 kilogramów

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

główka czosnku - 1 sztuka

jabłka - 1 kilogram

majeranek - 3 łyżki

cukier - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obierz i wytnij gniazda nasienne (obieranych skórek nie wyrzucaj). Jabłka pokrój na mniejsze cząstki.

2. Gęś natrzyj przyprawą do mięs z zewnątrz i na zewnątrz oraz rozgniecionym czosnkiem od środka. Do środka włóż

również obierki z jabłek. Gęś umieść w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 250°C piekarnika na około 30

minut.

3. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 180°C i piecz gęś podlewając ją co jakiś czas wytopionym tłuszczem, jeszcze

przez trzy godziny.

4. Na patelni skarmelizuj cukier, dodaj cząstki jabłka i trochę tłuszczu z pieczenia gęsi. Jabłka usmaż na złoty kolor. Na

koniec dopraw do smaku majerankiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-ges-z-jablkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony schab ze śliwką w sosie majerankowym
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1.5 kilogramów

śliwki suszone bez pestek - 300 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 4 łyżki

musztarda sarepska - 3 łyżki

majeranek suszony - 65 gramów

olej - 50 mililitrów

cebula szalotka, mała - 1 sztuka

śmietana 18 % - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon. W schabie po całej długości pośrodku mięsa zrób około dwucentymetrowe nacięcie. W środek włóż

suszone śliwki.

2. Przyprawę do mięs wymieszaj z olejem i musztardą. Powstałą marynatą dokładnie natrzyj schab. Zostaw co najmniej na

jeden dzień w lodówce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa. Tuż przed pieczeniem mięso obsmaż ze wszystkich stron

na patelni, a następnie obtocz w rozsypanym na folii aluminiowej majeranku (60 g). Mięso zawiń w folię aluminiową.

3. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około 50 minut. Po upieczeniu mięsa zbierz powstały sok, który posłuży

do przygotowania sosu.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobną kostkę szalotkę.

5. Dodaj 250 ml ciepłej wody razem z sokiem z pieczenia mięsa. Dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której sos będzie gęsty

i dobrze doprawiony. Całość dokładnie wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj

dwie minuty, po czym sos zapraw śmietaną. Na koniec dodaj roztarty w ręku majeranek (5 g). Mięso 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/pieczony-schab-ze-sliwka-w-sosie-majerankowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona karkówka w sosie rozmarynowym
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab karkowy - 1.5 kilogramów

Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

gałązka świeżego rozmarynu - 2 sztuki

ząbek czosnku - 5 sztuk

olej roślinny - 130 mililitrów

musztarda francuska - 3 łyżki

cebula szalotka, mała - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Czosnek obierz i pokrój w plastry. Mięso ponakłuwaj cienkim nożem na około 2-3 cm, w powstałe „kieszonki” wsuń plaster

czosnku. Czynność powtarzaj w miarę regularnie dookoła mięsa rozkładając cały czosnek.

2. Przygotuj marynatę do mięsa - przyprawę do mięs wymieszaj z 80 ml oleju, musztardą i posiekaną gałązką rozmarynu.

Natrzyj nią mięso i zawiń w folię aluminiową. Karkówkę pozostaw co najmniej na jeden dzień w lodówce, aby marynata

przeniknęła w głąb mięsa.

3. Po tym czasie mięso piecz w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około 120 minut. Po upieczeniu mięsa zbierz

powstały sok - posłuży do przygotowania sosu.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobną kostkę szalotkę. Dodaj posiekany rozmaryn, wlej 200 ml ciepłej

wody (razem z sokiem z pieczenia mięsa). Dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony.

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

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/pieczona-karkowka-w-sosie-rozmarynowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klasyczny sos tatarski
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Majonez Hellmann's Babuni - 100 mililitrów

jajka - 2 sztuki

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

ogórki korniszony - 6 sztuk

grzybki z octu - 40 gramów

musztarda - 2 łyżki

sok z 1 cytryny

natka pietruszki - 0.5 pęczków

cukier - 1 szczypta

śmietana - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Jaja ugotuj na twardo. Po ugotowaniu dobrze je wystudź, obierz i drobno posiekaj.

2. Ogórki oraz grzyby drobno posiekaj. Natkę pietruszki posiekaj.

3. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj dokładnie z majonezem, musztardą i śmietaną.

4. Dodaj do sosu wcześniej posiekane składniki. Dokładnie wymieszaj.

5. Sos dopraw szczyptą cukru oraz sokiem z cytryny. Odstaw, na godzinę przed podaniem, do lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klasyczny-sos-tatarski
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bakaliowy mazurek
przepisy.pl

15 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

30 minut 170 °C

prostokątna forma

Składniki:

mąka - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

cukier puder - 5 łyżek

cukier waniliowy - 1 łyżeczka

jajko - 1 sztuka

bakalie: orzechy, rodzynki, figi, migdały - 2 szklanki

płatki kukurydziane - 1 łyżka

kardamon - 1 szczypta

miód - 1 łyżka

jajka (do masy bakaliowej) - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na stolnicy siekamy Kasię z mąką, cukrem pudrem, cukrem waniliowym i 1 jajem, zagniatamy ciasto.

2. Owijamy w folię, wkładamy do lodówki na 2 godziny. Bakalie zaparzamy, osuszamy, siekamy. Jaja ubijamy mikserem,

dodajemy miód, kardamon, płatki kukurydziane, bakalie, mieszamy.

3. Ciasto rozwałkowujemy na cieniutki placek.

4. Wykładamy prostokątną formę, nakłuwamy widelcem.

5. Na ciasto wykładamy masę bakaliową dociskamy. Pieczemy około 25-30 minut w temperaturze 170 stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bakaliowy-mazurek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

