DANIA DO PRZYGOTOWANIA W
MNIEJ NIŻ GODZINĘ

przepisy.pl

Ryż smażony z jajkiem, marchewką i groszkiem
cukrowym
przepisy.pl

Składniki:
ryż - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 40 mililitrów
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr 1 łyżeczka
jajka - 3 sztuki
mała marchewka - 1 sztuka
10 strączków groszku cukrowego

25 minut

4 osoby

Łatwe

szczypior z dymki - 0.5 pęczków
cebula - 1 sztuka
kawałek małego pora
chili - 0.5 sztuk
cynamon - 1 szczypta
curry - 1 łyżeczka
kurkuma - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:
1. Ryż ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Odcedź. Jajka
roztrzep w miseczce. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak Szef kuchni i usmaż omlet.
2. Marchewkę obierz, przekrój wzdłuż na pół a następnie pokrój w pół plastry pod skosem. Każdy
strączek groszku przekrój pod skosem na pół. Warzywa sparz krótko we wrzącej wodzie. Cebulę
pokrój w drobną kostkę.
3. Na patelni rozgrzej pozostałą Ramę, przesmaż cebulę i dodaj przyprawy, całość smaż 2-3
minuty. Dodaj marchewkę i groszek oraz ryż. Dopraw do smaku Delikatem Knorr.
4. Omleta pokrój w cienkie paski, dodaj do ryżu i wymieszaj. Gotowe danie posyp grubo
pokrojonym szczypiorem i podawaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pierś z kurczaka z sosem mango
przepisy.pl

Składniki:
mango dojrzałe - 1 sztuka
pierś z kurczaka - 400 gramów
szalotka - 3 sztuki
strąk ostrej papryki chilli - 1 sztuka
ząbek czosnku - 1 sztuka
curry madras - 2 łyżki
ocet biały winny delikatny np. jabłkowy 200 mililitrów

15 minut

4 osoby

Łatwe

cukier brązowy - 2 łyżki
korzeń imbiru - 10 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 1 łyżka
natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:
1. Szalotkę obierz i przekrój wzdłuż na cztery części. Imbir zetrzyj na tarce, mango obierz i pokrój
w grubą kostkę, czosnek, chili oraz natkę kolendry drobno posiekaj.
2. Piersi z kurczaka pokrój w grube kawałki i oprósz je przyprawą Knorr, która nada całości
korzennego aromatu, a także sprawi, że mięso po usmażeniu będzie soczyste.
3. Zamarynowane mięso obsmaż na rozgrzanej Ramie, ze wszystkich stron. Piersi nie muszą być
dosmażone. Przełóż je na bok.
4. Na tej samej patelni obsmaż szalotkę, chili i czosnek. Gdy szalotka się delikatnie zarumieni,
dodaj brązowy cukier i smaż, aż ulegnie on karmelizacji. Następnie dodaj imbir, mango, curry w
proszku i ocet. Wszystko razem smaż, aż ocet niemal w całości odparuje, łącząc wszystkie
składniki w sos.
5. Dodaj przygotowane wcześniej kawałki kurczaka i posiekaną kolendrę. Całość duś jeszcze pod
przykryciem około 3 minut. Podawaj z ryżem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Omlet na słono z suszonymi pomidorami i
cheddarem
przepisy.pl

Składniki:
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 2 łyżki
pierś z kurczaka - 200 gramów
Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki
bazylia - 1 pęczek
orzeszki pinii - 2 łyżki
jaja - 3 sztuki
ser cheddar - 100 gramów

15 minut

2 osoby

Łatwe

suszone pomidory - 100 gramów
pomidorki koktajlowe - 100 gramów
kapary - 2 łyżki
ząbek czosnku - 2 sztuki
strąk ostrej papryczki chili - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. W kielichu miksera zmieszaj na gładko jaja z bazylią i orzeszkami pinii.
2. Ser zetrzyj na tarce, posiekaj chili i czosnek, pomidorki koktajlowe przetnij na pół, a suszone
pokrój w plastry. Kurczaka pokrój w kosteczkę, a następnie oprósz go przyprawą do kurczaka,
która nada mu odpowiedniego aromatu i sprawi, że po usmażeniu będzie soczysty. Składniki
podziel na pół.
3. Kurczaka obsmaż na patelni na rozgrzanej Ramie, dodaj pomidory koktajlowe, chili czosnek
oraz kapary. Wszystko razem smaż przez chwilę, następnie wlej połowę jaj i dodaj suszone
pomidory .
4. Omleta delikatnie pomieszaj przez chwilę, cały czas smażąc go. Z wierzchu posyp serem.
Omleta przykryj na patelni, smaż jeszcze minutę, aż ser się rozpuści. Podawaj omleta złożonego
do połowy. Dobry omlet nie powinien być ścięty do końca.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kurczak w sosie śmietanowym z szerokim
makaronem papardelle i buraczkami.
przepisy.pl

Składniki:
pierś z kurczaka - 200 gramów
białe wino - 100 mililitrów
śmietana 12% - 200 mililitrów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 2 łyżki

30 minut

4 osoby

Łatwe

makaron papardelle (szerokie wstążki) 300 gramów
tarty parmezan - 100 gramów
szalotka - 1 sztuka
kapary - 1 łyżka
mini buraki marynowane ze słoika - 100
gramów
rukola - 200 gramów

Sposób przygotowania:
1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta. Szalotkę pokrój w piórka, buraki w
plastry.
2. Kurczaka pokrój w kosteczkę, oprósz przyprawą do pikantnego kurczaka i mąką. Przyprawa
nada mięsu mu odpowiedniego aromatu i sprawi ze po usmażeniu kawałki piersi będą soczyste.
3. Kurczaka obsmaż na rozgrzanej Ramie, dodaj szalotkę i kapary smaż, aż szalotka się zeszkli,
całość zalej białym winem. Wszystko razem gotuj, aż wino odparuje prawie zupełnie, dodaj
śmietanę i gotuj aż sos zgęstnieje.
4. Tuż przed podaniem do sosu dodaj rukolę i makaron całość dokładnie pomieszaj. Przełóż na
talerz i oprósz obficie parmezanem. W makaron powtykaj plastry buraka. Nie mieszaj go
wcześniej z sosem inaczej danie będzie różowego koloru.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Spaghetti z cukinii, marchewki z sosem
pomidorowym i suszonymi pomidorami
przepisy.pl

Składniki:
cukinia - 2 sztuki
marchewka - 2 sztuki
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 60 mililitrów
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
suszone pomidory - 8 sztuk
pomidory krojone z puszki - 400 gramów
orzeszki pinii - 2 łyżki

35 minut

4 osoby

Łatwe

cebula - 2 sztuki
czosnek - 2 ząbki
parmezan - 10 gramów

Sposób przygotowania:
1. Cukinie oraz marchewki pokrój wzdłuż na cienkie plastry a następnie ostrym nożem na cienkie
spaghetti po całej długości plastrów. Suszone pomidory również pokrój w cienkie paski.
2. Pokrojone cukinie i marchewki sparz krótko we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Odcedź.
Orzeszki upraż na rozgrzanej suchej patelni.
3. Jedną cebulę oraz jeden ząbek czosnku posiekaj i przesmaż w niedużym garnku na rozgrzanej
Ramie. Dodaj pomidory z puszki i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj kostkę rosołową Knorr i gotuj 5
minut.
4. Pozostałą cebulę pokrój w piórka i przesmaż wraz z posiekanym drugim ząbkiem czosnku na
Ramie. Dodaj przygotowane wcześniej warzywa: cukinię, marchewkę oraz suszone pomidory –
smaż razem 2 minuty.
5. Warzywne spaghetti nałóż na talerze i polej pomidorowym sosem. Wierzch posyp startym
serem oraz orzeszkami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kaszotto z pieczonym burakiem, imbirem i
serem feta
przepisy.pl

Składniki:
kasza gryczana - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 30 mililitrów
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
nieduże buraki - 2 sztuki
cebula - 1 sztuka
mały kawałek świeżego imbiru
ser feta - 50 gramów

45 minut

4 osoby

Łatwe

kiełki słonecznika, garstka
syrop balsamiczny do dekoracji

Sposób przygotowania:
1. Buraki umyj, zawiń w folię aluminiową i upiecz do miękkości w piekarniku – 180 st. C, ok. 1
godziny. Po upieczeniu, wystudź, obierz i pokrój w kotkę 0,5x0,5 cm.
2. Cebulę pokrój w kostkę. W niedużym garnku rozgrzej Ramę i zeszklij cebulę, dodaj posiekany
imbir oraz pokrojone buraki – wymieszaj. Wsyp kaszę i smaż chwilę razem.
3. Do garnka wlej wodę (dwa razy tyle, co kaszy) i dodaj kostkę rosołową Knorr. Całość zagotuj,
zmniejsz ogień i gotuj do momentu wchłonięcia płynu przez kaszę. Po tym czasie zdejmij garnek
z ognia, przykryj i odstaw na 15 minut.
4. Ser pokrusz na małe kawałki, dodaj do kaszy i delikatnie wymieszaj. Gotowe danie wyłóż na
talerze, posyp kiełkami i udekoruj kilkoma kroplami syropu balsamicznego.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Naleśniki razowe z pieczarkami, szpinakiem i
żółtym serem
przepisy.pl

Składniki:
mąka razowa - 0.5 szklanek
mąka pszenna - 0.5 szklanek
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek
jajka - 2 sztuki
woda mineralna - 0.5 szklanek
mleko - 0.5 szklanek
sól - 1 szczypta

35 minut

4 osoby

Łatwe

pieczarki - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek
świeży szpinak - 1 garść
pomidory suszone - 5 sztuk
cebula - 1 sztuka
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr 1 łyżeczka
żółty ser - 50 gramów
czarny pieprz - 1 szczypta
kiełki słonecznika - 2 garści
pomidorki koktajlowe - 10 sztuk
czarny sezam - 0.5 łyżeczek
oliwa z oliwek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Przygotuj ciasto na naleśniki: w naczyniu połącz mąkę, wodę, mleko, jajka oraz sól i zmiksuj.
Gotowe ciasto nalewaj na rozgrzaną patelnię z Ramą i smaż z obu stron na złoty kolor.
2. Pieczarki pokrój w cienkie pół plastry, cebulę w drobną kostkę, pomidory suszone i umyty
szpinak w cienkie paski a ser zetrzyj na tarce.
3. Na rozgrzanej patelni z Ramą zeszklij cebulę, dodaj pomidory a następnie pieczarki – smaż 34 minuty. Na koniec dodaj szpinak i wymieszaj. Farsz dopraw do smaku Delikatem Knorr oraz

pieprzem. Farsz wystudź i wymieszaj z serem.
4. Gotowy farsz nałóż na usmażone naleśniki i zawiń w kopertę – boki naleśnika zawiń na 2-3 cm
do środka a następnie zroluj, jak tradycyjne naleśniki.
5. Tak przygotowane naleśniki usmaż na rozgrzanej patelni z Ramą. W miseczce połącz kiełki
słonecznika oraz pomidorki pokrojone na ćwiartki – dodaj sezam, oliwę i wymieszaj. Naleśniki
podawaj z sałatką.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kotlety z kalafiora i kaszy jaglanej z curry i
kolendrą
przepisy.pl

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

45 minut

4 osoby

Łatwe

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

Zielone pęczotto z młodą kapustą i indykiem
przepisy.pl

Składniki:
kasza pęczak - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 30 mililitrów
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
pierś z indyka - 150 gramów
kapusta młoda - 200 gramów
por - 0.25 sztuk
seler naciowy - 1 sztuka

35 minut

4 osoby

Łatwe

cebula - 1 sztuka
parmezan lub inny twardy ser - 20 gramów

Sposób przygotowania:
1. Pierś z indyka pokrój w niedużą kostkę, kapustę pokrój w paski, pora w krążki a cebulę w drobną
kostkę. Ser zetrzyj na tarce. Selera obierz z włókien, pokrój na małe kawałki pod skosem i sparz
krótko we wrzącej wodzie.
2. Na patelni rozgrzej Ramę i zeszklij cebulę, dodaj pora i wymieszaj. Następnie dodaj pokrojone
w kostkę mięso i smaż razem 3 minuty mieszając co chwila.
3. Na patelnię wsyp kaszę, wymieszaj z jej zawartością, smaż 3 minuty. Następnie wlej 400 ml
wody i zagotuj, dodaj kostkę Knorr, patelnię przykryj, zmniejsz ogień i gotuj przez 15 minut.
4. Po tym czasie naczynie odkryj, dodaj kapustę oraz sparzone kawałki selera – gotuj jeszcze 3-4
min. Po tym czasie naczynie odkryj, dodaj kapustę oraz sparzone kawałki selera – gotuj jeszcze 34 minuty.nuty.
5. Na koniec dodaj starty ser i wymieszaj. Gotowe danie wyłóż na talerze i podawaj, np. z
grzankami lub jako dodatek do dań mięsnych lub ryb.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zupa kukurydziana z chrupiącą chorizo
przepisy.pl

Składniki:
udko z kurczaka bez skóry i kości - 4 sztuki
ziemniaki - 2 sztuki
mleko - 500 mililitrów
mąka - 1 łyżka
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 2 łyżki

45 minut

8 osób

Łatwe

cebula - 1 sztuka
ostra papryczka chipotle - 1 sztuka
Czosnek 2 ząbki
papryczka chili - 0.5 sztuk
pomidor średni - 2 sztuki
słodka kukurydza - 2 słoiki
Bulionetka warzywna Knorr - 2 sztuki
świeża natka kolendry - 1 pęczek
kiełbasa chorizo pikantna - 100 gramów
chipsy kukurydziane - 100 gramów

Sposób przygotowania:
1. Mięso pokrój w kostkę, cebulę i chili pokrój w drobną kosteczkę, czosnek rozetrzyj na pastę,
obierz i pokrój ziemniaki w kostkę. Pomidory pokrój w większą kostkę , kiełbasę pokrój w plastry,
posiekaj natkę kolendry.
2. Mięso oprósz w mieszance mąki i przyprawy do złotego kurczaka, która sprawi, że mięso
będzie soczyste. Tak zamarynowanego kurczaka podsmaż na złoty kolor na patelni na rozgrzanej
Ramie, usmażone mięso przełóż na bok.
3. Następnie podsmaż kiełbasę, tak aby zrobiła się chrupiąca, ją również przełóż na bok. Teraz
dodaj cebulę, chili i roztarty czosnek, smaż wszystko razem, aż cebula zrobi się szklista.
4. Przełóż wszystko do garnka, wlej litr wody, dodaj mleko, papryczkę chipotle i ziemniaki oraz 2
puszki kukurydzy.

5. Zupę gotuj około 30 minut, aż wszystkie składniki zrobią się miękkie, dodaj kostki rosołowe
Knorr, aby doprawić zupę do smaku. Gotuj wszystko razem jeszcze 5 min.
6. Następnie zupę dokładnie zmiksuj w kielichu blendera i przecedź przez drobne sito. Powstały
krem kukurydziany podawaj z kawałkami kurczaka, kawałkami kiełbasy chorizo, łyżką śmietany,
chipsami, pomidorami i natką kolendry.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kasza gryczana smażona z indykiem i
pieczarkami
przepisy.pl

Składniki:
kasza gryczana - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
duża cebula - 2 sztuki
pierś z indyka - 200 gramów
pieczarki - 200 gramów
czosnek - 2 ząbki

25 minut

6 osób

Łatwe

bakłażan - 1 sztuka
majeranek - 1 łyżka
szczypiorek - 1 pęczek

Sposób przygotowania:
1. 350 ml wody zagotuj z kostką rosołową, tworząc intensywny bulion drobiowy.
2. Gotującym się bulionem zalej kaszę, gotuj ją przez 2-3 minuty, przykryj, a następnie odstaw w
garnku do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 20 minut, aż kasza zrobi się miękka i sypka.
3. Razem z kaszą do piekarnika wstaw przekrojonego na pół bakłażana, gdy się upiecze , ostudź
pokrój go w kostkę 1 cm na 1 cm.
4. Cebulę i piersi z indyka pokrój w dużą kostkę o podobnej wielkości do bakłażana. Umyte
pieczarki pokrój w ćwiartki, drobno posiekaj szczypior i czosnek.
5. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż czosnek i cebulę, gdy się zeszkli dodaj indyka i smaż,
aż zacznie się rumienić. Dodaj pieczarki i smaż, aż z garnka odparują soki z pieczarek.
6. Dodaj bakłażana i kaszę, całość dokładnie wymieszaj, dodaj szczypior i dopraw do smaku
majerankiem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

