
 

DANIA Z KASZĄ I RYŻEM

przepisy.pl



Kaszotto z pieczonym burakiem, imbirem i
serem feta

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

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

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-z-pieczonym-burakiem-imbirem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto meksykańskie z boczkiem wędzonym
i papryczką jalapeno

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza pęczak - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 30 mililitrów

Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 łyżka

pierś z kurczaka - 1 sztuka

boczek wędzony w kawałku - 50 gramów

papryka zielona - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe z puszki - 200
gramów

fasola czerwona z puszki - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

czosnek - 2 ząbki

papryczka jalapeno w zalewie - 1 sztuka

kumin - 0.5 łyżeczek

kolendra mielona - 1 łyżeczka

ser cheddar - 30 gramów

świeża kolendra - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę 1x1 cm, czosnek posiekaj, boczek, cebulę oraz paprykę

pokrój w drobną kostkę. Papryczkę jalapeno pokrój w krążki, fasolę odcedź i przepłucz, a ser

zetrzyj na drobnej tarce.

2. Pierś z kurczaka oprósz przyprawą Knorr. Boczek przesmaż w garnku na rozgrzanej Ramie,

dodaj kurczaka i smaż chwilę razem mieszając co chwilę.

3. Dodaj czosnek, cebulę, paprykę oraz przyprawy, wymieszaj. Następnie wsyp kaszę i smaż

razem 3 minuty. Wlej 300 ml wody i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj 10 minut.

4. Następnie dodaj pomidory oraz fasolę i gotuj na wolnym ogniu kolejne 10 minut. Po tym czasie

garnek zdejmij z ognia i przykryj – odstaw na kilka minut, aby kasza wchłonęła cały płyn.

5. Następnie dodaj pokrojoną kolendrę i dopraw do smaku. Na koniec dodaj starty ser, wymieszaj

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-meksykanskie-z-boczkiem-wedzonym-i-papryczka-jalapeno


i podawaj.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza jaglana smażona z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

bakłażan - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

cukinia - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

mała papryczka chili - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

puszka pomidorów pelati - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
sztuka

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj według wskazówek producenta.

2. Posiekaj czosnek i chili.

3. Bakłażana, cukinię, cebulę i paprykę pokrój w kostkę o grubości 2 cm na 2 cm. Wszystkie

warzywa pomieszaj z Ramą i ułóż na blasze wyłożonej pergaminem. Warzywa piecz w

temperaturze 190 stopni przez około 30 minut.

4. Po tym czasie warzywa przełóż do garnka, dodaj pomidory z puszki, wsyp Knorr do lasagne,

który doda smaku potrawie i nada jej odpowiedniej konsystencji. Całość dokładnie wymieszaj i

gotuj 2- 3 minuty. Warzywny gulasz podawaj z kaszą jaglaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-jaglana-smazona-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza gryczana smażona z dynią, boczkiem i
serem feta

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

dynia - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 30 mililitrów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

boczek wędzony w kawałku - 100 gramów

cebula biała - 1 sztuka

ser feta - 50 gramów

pestki dyni - 1 łyżka

świeży majeranek kilka gałązek

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Boczek oraz cebulę

pokrój w drobną kostkę. Dynię obierz i pokrój w większą kostkę – 2x2 cm. Pestki upraż na suchej

rozgrzanej patelni.

2. Na dużej patelni rozgrzej Ramę, dodaj boczek oraz cebulę i smaż ok. 5 minut. Po tym czasie

dodaj pokrojoną dynię i smaż kolejne 3 minuty.

3. Następnie na patelnię wsyp ugotowaną kaszę, wymieszaj z jej zawartością i smaż kilka minut.

4. Całość dopraw przyprawą Delikat oraz listkami otartymi z gałązek świeżego majeranku. Gotowe

danie wyłóż na półmisek, posyp pokruszonym serem feta, pestkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-gryczana-smazona-z-dynia-boczkiem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryż podsmażany z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż jaśminowy - 300 gramów

marchew - 1 sztuka

cebula dymka ze szczypiorkiem - 3 sztuki

zielona fasolka - 200 gramów

zielony groszek - 100 gramów

kolendra - 1 pęczek

papryczka chili - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 mililitrów

ząbek czosnku - 3 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Ryż opłucz w zimnej wodzie i przełóż do garnka. Zalej 500 ml wody - powinno być jej około 2

cm nad poziom ryżu, dodaj kostkę rosołową. Ryż gotuj pod przykryciem, aż wchłonie cały płyn i

zrobi się miękki.

2. Marchew obierz, zetrzyj na grubych oczkach tarki, posiekaj kolendrę, czosnek i chili, zetrzyj na

tarce imbir, dymki pokrój w piórka, szczypior drobno posiekaj.

3. W garnku na rozgrzanej Ramie obsmaż na złoty kolor chili, cebulkę, marchew i czosnek.

4. Dodaj ryż i rozmrożone warzywa: groszek i fasolkę, całość dopraw do smaku kminem

rzymskim, imbirem. Tuż przed podaniem posyp posiekaną kolendrą i szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryz-podsmazany-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Steak z rostbefu z kaszą jaglaną i sosem
grzybowym

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

steki z rostbefu, po około 200 g każdy - 4
sztuki

kasza jaglana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 150 mililitrów

Boczek wędzony pokrojony w kostkę - 150
gramów

domowy rosół z kury (lub 1 kostka rosołowa
Knorr drobiowa) - 0.5 litrów

cebula - 2 sztuki

grzyby suszone - 50 gramów

śmietana 22% - 200 mililitrów

mąka - 1 łyżeczka

sól

pieprz

liść laurowy

ziele angielskie

majeranek

czosnek, ząbek - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. W garnku rozgrzej Ramę. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż boczek.

Gdy się dobrze wysmaży dodaj pokrojoną w kostkę jedną cebulę. Smaż do momentu aż się

zeszkli.

2. Następnie dodaj kaszę jaglaną, całość smaż chwilę po czym zalej 400 ml bulionu, dodaj ziele

angielskie, liść laurowy. Kasze doprowadź do wrzenia. Następnie przykryj i wstaw do nagrzanego

do 160 °C piekarnika na około 20 minut. Jeśli po tym czasie kasza będzie jeszcze twarda

zamieszaj ją i pozostaw na kolejne 10 minut.

3. Po wstawieniu kaszy do piekarnika zacznij smażyć steki. Mięso oprósz solą i pieprzem posmaruj

delikatnie z wierzchu Ramą. Smaż na średnio rozgrzanej patelni grillowej około 7-8 minut

przekręcając mięso co jakiś czas. Jeśli nie lubisz różowego mięsa w środku proces smażenia

https://www.przepisy.pl/przepis/steak-z-rostbefu-z-kasza-jaglana-i-sosem-grzybowym


wydłuż o kolejne 5- 10 minut.

4. W między czasie przygotuj sos. Na patelnie wlej pozostała część Ramy. Na gorącym tłuszczu

zeszklij kolejną cebulę pokrojoną w kostkę, dodaj posiekany ząbek czosnku, liść laurowy i ziele

angielskie. Patelnie oprósz mąką. Wlej na nią śmietanę wymieszaną z bulionem. Dodaj

pokruszone suszone grzyby. Całość gotuj na wolnym ogniu przez około 4 minuty co jakiś czas

mieszając. Sos na koniec dopraw do smaku solą i pieprzem oraz roztartym majerankiem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Słodko-kwaśne stir-fry z wieprzowiny
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 300 gramów

mąka ziemniaczana - 4 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 150
mililitrów

ocet, może być spirytusowy - 50 mililitrów

papryka czerwona pokrojona w grubą
kostkę - 0.5 sztuk

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

ananas z puszki (plastry) - 1 opakowanie

papryka zielona - 0.5 sztuk

papryka żółta - 0.5 sztuk

świeży imbir - 10 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

orzechy nerkowca - 100 gramów

szczypior - 1 pęczek

sos sojowy - 100 mililitrów

grzyby mun namoczone w wodzie - 50
gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paseczki, zamarynuj w sosie sojowym. Oprósz dwiema łyżkami mąki

ziemniaczanej.

2. Do garnka wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać,

że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

3. Na gorącym tłuszczu podsmaż wieprzowinę. Smaż ją chwilę po jednej i po drugiej stronie.

Następnie przełóż na bok.

4. Na tym samym tłuszczu podsmaż cebulę i paprykę pokrojoną w grubą kostkę (ok. 2 x 2 cm).

5. Do podsmażonych warzyw dodaj pokrojonego w kostkę ananasa, wlej sok z puszki, dodaj

ketchup, ocet, imbir oraz posiekaną papryczkę chilli. Całość zagotuj, zaciągnij pozostałą mąką

https://www.przepisy.pl/przepis/slodko-kwasne-stir-fry-z-wieprzowiny


ziemniaczaną rozmieszaną w szklance wody, dodaj mięso i wcześniej namoczone, posiekane

grzyby.

6. Całość gotuj około 5 minut. Potrawę podawaj na ryżu posypaną po wierzchu szczypiorem oraz

pokruszonymi orzechami.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zrazy wołowe z kaszą gryczaną i grzybami,
podane na carpaccio z pieczonych buraków

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowe - 300 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

kasza gryczana - 100 gramów

boczek wędzony, pokrojony w drobną
kostkę - 50 gramów

cebula, pokrojona w drobną kostkę - 1
sztuka

grzyby suszone, namoczone w wodzie - 5
sztuk

majeranek suszony - 1 łyżeczka

mąka - 3 łyżki

buraki - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso osusz i pokrój w cienkie plastry. Następnie każdy płat przykryj folią spożywczą i rozklep

cienko tłuczkiem do mięsa. Buraki umyj, zawiń w folię aluminiową i upiecz w rozgrzanym do 180

°C piekarniku (ok. 40 minut).

2. Mięso oprósz solą, pieprzem oraz majerankiem. Grzyby odsącz i pokrój w cienkie paseczki.

Cebulę oraz boczek pokrój w drobną kostkę. W rondlu rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni

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

3. W garnku lub rondlu przesmaż boczek, cebulę oraz grzyby. Wsyp kaszę, smaż chwilę razem,

potem wlej 150 ml wody lub bulionu i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj do momentu

wchłonięcia przez kaszę całego płynu. Garnek przykryj i odstaw z ognia. Kaszę pozostaw jeszcze

na kilka minut w garnku aby doszła.

4. Farsz z kaszy nakładaj na każdy płat mięsa. Mięso zroluj, jak tradycyjne zrazy, oprósz mąką i

obsmaż na rozgrzanej Ramie. Obsmażone zrazy zalej wodą (ok. 500 ml) i zagotuj. Duś do

momentu, gdy będą miękkie. Sos dopraw do smaku.

5. Upieczone buraki odwiń z folii i pokrój ostrym nożem w cienkie plastry. Ułóż je dekoracyjnie na

talerzu i posyp kiełkami. Zrazy przekrój na pół pod skosem, ułóż na plastrach buraka i polej

sosem.

https://www.przepisy.pl/przepis/zrazy-wolowe-z-kasza-gryczana-i-grzybami-podane-na-carpaccio-z-pieczonych-burakow


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza jaglana zapiekana z jajkiem i chorizo
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 6 łyżek

kurki - 200 gramów

cebula szalotka - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

mleko - 1 szklanka

szczypior - 1 pęczek

starty oscypek - 50 gramów

jajko - 6 sztuk

kiełbasa chorizo - 100 gramów

ziele angielskie - 3 ziarna

liść laurowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. 200 g kaszy zalej 200 ml wody i 200 ml mleka, dodaj kostkę rosołową Knorr, ziele angielskie,

liść laurowy. Zagotuj kaszę, przykryj, wstaw do piekarnika nagrzanego do 160°C na około 30

minut. W tym czasie kasze przemieszaj przynajmniej dwa razy.

2. Na patelni na rozgrzanej Ramie obsmaż pokrojoną w pół plastry kiełbasę chorizo , pokrojoną w

kosteczkę cebulę. Gdy cebula się zeszkli dodaj umyte i delikatnie rozdrobnione kurki (wystarczy

jak je przekroisz na pół jeśli są duże). Smażąc na Ramie nadasz grzybom maślanego aromatu i

jednocześnie zachowasz czystość bo Rama nie pryska podczas smażenia.

3. Całość smaż około 3 -4 minut. Do kurek na koniec dodaj posiekany szczypior.

4. Ugotowaną kaszę pomieszaj z tartym serem i nałóż do kokilek. Na wierzch kaszy nałóż solidną

porcje grzybów. Na wierzchu grzybowego farszu zrób delikatny dołek. Wbij do środka surowe

jajko. Całość umieść w nagrzanym do 180°C piekarniku na około 10 minut. Tak aby jajko

delikatnie się ścięło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-jaglana-zapiekana-z-jajkiem-i-chorizo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto z indykiem
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pęczak - 200 gramów

piersi z indyka - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 4 łyżki

cebula - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

seler naciowy, pokrojony w kostkę - 100
gramów

marchewka pokrojona w kostkę - 150
gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

suszone grzyby - 100 gramów

ser parmezan - 60 gramów

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 ziarna

czarny pieprz - 4 ziarna

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W odpowiednim garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, posiekany

czosnek, seler, marchew oraz suszone grzyby.

2. Wsyp kaszę, dodaj ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, całość zalej około 500 ml wody.

3. Dodaj pokrojone w kostkę piersi z indyka i kostkę rosołową Knorr. Wszystko razem gotuj, aż

kasza wchłonie całą wodę stając się miękka. W miarę potrzeby dodaj więcej wody. Konsystencja

kaszotto powinna być delikatnie płynna. Na koniec całość dopraw tartym parmezanem i ziołami

prowansalskimi.

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

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


Bakłażany zapiekane z mięsem, kaszą gryczaną
i jogurtem

przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 80 mililitrów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelati z puszki - 1 opakowanie

kasza gryczana ugotowana na sypko - 100
gramów

jogurt grecki - 300 gramów

bakłażany - 2 sztuki

jajko - 2 sztuki

mozzarella - 100 gramów

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Bakłażany przekrój wzdłuż na trzy części, oprósz solą, pozostaw na 15 minut, po czym odciśnij z

nich sok i opłucz pod bieżącą wodą usuwając nadmiar soli.

2. Bakłażany posmaruj Ramą, obsmaż na gorącej patelni (najlepiej grillowej). Smażąc na Ramie

nadasz specyficznego aromatu oliwy i jednocześnie zachowasz czystość, bo Rama nie pryska

podczas smażenia.

3. W garnku rozgrzej pozostałą Ramę, usmaż na niej mięso mielone. Do mięsa dodaj pomidory z

puszki oraz produkt Knorr do spaghetti. Całość gotuj dwie, trzy minuty, po czym dodaj kaszę

gryczaną. Całość dokładnie wymieszaj.

4. Bakłażany ułóż na blasze wyłożonej pergaminem, na wierzch ułóż farsz z mięsa. Całość przykryj

jogurtem greckim wymieszanym z żółtkiem i ziołami prowansalskimi. Po wierzchu posyp tartą

mozzarellą. Tak przygotowane bakłażany wstaw na 20 minut do nagrzanego do 180 stopni C

piekarnika.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/baklazany-zapiekane-z-miesem-kasza-gryczana-i-jogurtem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

