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Aromatyczne pesto

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron spaghetti - 0.5 kilogramów

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem
Knorr - 2 sztuki

zielone pesto - 190 gramów

orzechy arachidowe - 3 łyżki

parmezan lub inny twardy ser

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj spaghetti w dużej ilości wody z dodatkiem kostek rosołowych Rosół z kury z pietruszką i

lubczykiem Knorr.

2. Obierz i posiekaj orzeszki.

3. Następnie zetrzyj parmezan.

4. Odcedź makaron i dodaj do niego pesto oraz orzeszki, po czym dobrze wymieszaj. Przed

podaniem posyp startym serem.

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


Filety z kurczaka z wędzonym aromatem ze
szpinakiem i ryżem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 4 łyżeczki

papryka wędzona, słodka - 1 łyżeczka

Rosół z kury Knorr - 0.5 sztuk

świeży szpinak - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

bułka tarta - 2 łyżki

starty parmezan - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 100 gramów

ryż - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piersi umyj i osusz. Następnie każdą z nich natnij z boku w taki sposób, aby powstała kieszeń.

Przyprawę do pikantnego kurczaka Knorr wymieszaj z papryką wędzoną oraz oliwą z oliwek (50

ml). Piersi natrzyj powstałą marynatą. Przyprawa podkreśli smak mięsa i nada mu delikatnie

pikantny charakter.

2. Pozostałą oliwę rozgrzej na patelni i przesmaż czosnek oraz pokrojoną w kosteczkę cebulę

(połowa ilości). Dodaj szpinak, smaż chwilę razem, następnie zestaw z ognia, dopraw do smaku i

dodaj tartą bułkę oraz ser.

3. Przygotowanym farszem napełnij kieszonki z kurczaka, boki zepnij wykałaczką. Piersi odstaw

na 15 minut do lodówki. Z kostki Knorr i 350 ml gorącej wody przygotuj bulion.

4. W międzyczasie w niedużym garnku rozgrzej Rama Smaż jak szef kuchni i zeszklij pozostałą

cebulę. Wsyp ryż, wymieszaj dokładnie i smaż chwilę razem.

5. Do garnka wlej bulion, zmniejsz ogień i gotuj do momentu wchłonięcia przez ryż całego płynu.

Po tym czasie naczynie przykryj i odstaw na bok na 10 minut.

6. Piersi usmaż na patelni grillowej. Przed podaniem, mięso przekrój na połówki pod skosem, aby

pokazać farsz. Gotowe kieszonki podawaj z ryżem i ulubionym dipem.



Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Łosoś w sosie pesto z pomidorkami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łosoś (filet) - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

bazylia - 1 pęczek

orzeszki piniowe - 50 gramów

parmezan - 40 gramów

pomidorki cherry czerwone - 100 gramów

pomidorki cherry żółte - 80 gramów

zielony groszek mrożony - 50 gramów

oliwa z oliwek - 120 mililitrów

tłuszcz do smażenia - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Filet z łososia oczyść z ości i łusek, ale pozostaw skórę. Zetnij brzuch ryby. Pozostały filet

pokrój na prostokąty, każdy po około 80 gramów.

2. Natkę pietruszki posiekaj. Część odłóż na kolejny etap potrawy. Pozostałą zieleninę przełóż do

kielicha miksera. Dodaj również bazylię.

3. Do ziół dodaj orzeszki pinii, oliwę z oliwek oraz parmezan. Na końcu dodaj kostkę rosołową

Knorr i całość dokładnie zmiksuj.

4. Na patelni obsmaż kawałki ryby z obu stron. Następnie dodaj pomidorki cherry pokrojone na

połówki i zielony groszek.

5. Wlej zmiksowany sos pesto, dodaj kilka łyżek gorącej wody (wówczas sos nie będzie zbyt

gęsty). Szybko zagotuj i od razu podawaj, aby sos i warzywa nie straciły intensywnych kolorów.

Całość posyp pozostałą natką pietruszki.

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

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 150 gramów

Fix Arrabiata Knorr - 1 opakowanie

oliwa z oliwek - 2 łyżki

czarne oliwki - 100 gramów

kapary - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

anchois lub mała puszka koreczków
helskich - 50 gramów

starty ser (najlepiej parmezan) - 100
gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

woda - 250 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente. Posiekaj natkę pietruszki oraz anchois.

2. Na rozgrzanej oliwie usmaż na złoty kolor rozgnieciony czosnek. Dodaj natkę pietruszki, oliwki,

kapary, anchois i makaron.

3. Fix Knorr wymieszaj z 250 ml zimnej wody i zalej wszystkie składniki na patelni. Całość

zagotuj. Gotowy makaron podawaj posypany serem. Pastę możesz wzbogacić krewetkami.

Trzeba je na samym początku podsmażyć na oliwie razem z czosnkiem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pieczone piersi z kurczaka z czosnkiem i
kaparami

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 4 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

kapary - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Piersi umyj i osusz a następnie każdą z nich posyp z obu stron przyprawą Knorr.

2. W miseczce wymieszaj sos Hellmann’s z posiekaną natką oraz kaparami.

3. Zamarynowane piersi ułóż w żaroodpornym naczyniu. Każdą z nich posmaruj przygotowanym

sosem.

4. Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 175 °C piekarnika na ok. 25-30 minut. Na kilka

minut przed końcem pieczenia odkryj naczynie, aby piersi zarumieniły się.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Polędwiczki w sosie cytrynowo-kaparowym -
VIDEO

przepisy.pl

45 minut 8 osób Średnie

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

Bulionetka Domowa Pieczeniowa Knorr

szalotki - 4 sztuki

kapary w zalewie - 2 łyżki

białe wino - 200 mililitrów

sok z jednej cytryny - 1 sztuka

natka pietruszki (posiekana) - 1 pęczek

masło - 100 gramów

olej słonecznikowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Umyj mięso, usuń błony oraz żyły i osusz. Następnie obsyp Przyprawą do mięs Knorr i odstaw w

chłodne miejsce na 20 minut.

2. Pokrój drobno cebule i kapary. Obsmaż mięso na patelni ze wszystkich stron, po czym dodaj

cebulę i kapary. Całość podlej białym winem.

3. Patelnię wstaw do piekarnika nagrzanego do temp 190°C na około 15 minut.

4. Mięso przełóż na bok. Do powstałego sosu dodaj bulionetkę pieczeniową Knorr oraz sok z

cytryny. Całość doprowadź do wrzenia, cały czas mieszając. Gotuj przez chwilę - do momentu, gdy

sos nabierze odpowiedniej konsystencji.

5. Dodaj masło i natkę pietruszki - energicznie mieszając spraw, aby masło zemulgowało w sosie.

6. Na koniec pokrój polędwiczki w plastry, ułóż na talerzu i podawaj polane sosem.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 3 łyżki

plastry boczku wędzonego - 12 sztuk

bulion warzywny lub drobiowy - 0.5
szklanek

majeranek suszony - 1 łyżka

cebula - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Udka umyj i osusz, a następnie posyp równomiernie przyprawą Knorr oraz majerankiem.

2. Cebule pokrój w ćwiartki i włóż do naczynia żaroodpornego. Każde z udek zawiń w 3 plastry

boczku i ułóż na cebuli.

3. Bulion wlej do naczynia, a następnie wstaw je do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i

piecz przez 50 minut. W międzyczasie udka polewaj powstałym podczas pieczenia sosem.
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Piersi z kaczki wędzone w herbacie earl grey

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 4 sztuki

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

cukier - 1 łyżka

imbir, 1 kawałek

ostra papryka chilli, strąk - 1 sztuka

Lipton Earl Grey liściasta - 2 łyżki

sos sojowy - 2 łyżki

szalotka - 1 sztuka

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

sos sojowy - 1 łyżka

imbir, kawałek - 1 sztuka

wiśnie mrożone bez pestek - 200 gramów

żubrówka - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kaczki umyj i osusz. Skórę na wierzchu ponacinaj.

2. Sos sojowy połącz z przyprawą do mięsa, cukrem, posiekaną papryczką chilli i kawałkami

imbiru.

3. Powstałą marynatą natrzyj pierś z kaczki, odstaw na jeden dzień do lodówki, aby marynata

przeniknęła w głąb mięsa. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty z powierzchni mięsa.

4. Do garnka lub woka na dno wsyp herbatę. Piersi z kaczki umieść w durszlaku skórą do dołu.

Durszlak zanurz w garnku, całość w miarę szczelnie przykryj grubą ściereczką. Garnek ustaw na

gazie, grzej aż herbata zacznie się tlić uwalniając swój aromat. Piersi trzymaj w powstałym dymie

około 20 minut.

5. Po tym czasie na rozgrzanej patelni, skórą do dołu zacznij smażyć kaczkę. Smaż aż ze skóry

wytopi się cały tłuszcz. Odwróć wtedy mięso dosmażając je jeszcze chwilę z drugiej strony.

6. Przygotuj sos - po usmażeniu, piersi przełóż na talerz. Na tej samej patelni, po usunięciu

nadmiaru tłuszczu podsmaż pokrojoną szalotkę, dodaj wiśnie, żubrówkę, kawałek imbiru, sos



sojowy. Dodaj Esencję do sosu pieczeniowego jasnego Knorr i dokładnie ją wymieszaj. Całość

gotuj przez 2 minuty aż sos zgęstnieje.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 1 kilogram

Przyprawa do grilla Knorr - 1
opakowanie

boczek wędzony - 300 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

olej - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi umyj, osusz i pokrój w grubą kostkę o boku około 2 cm. Podobnie pokrój warzywa i

boczek.

2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr z olejem. Przygotowaną marynatą zalej pokrojone

mięso, wymieszaj i odstaw na 20 minut w chłodne miejsce.

3. Zamarynowane mięso, pokrojony boczek oraz warzywa nadziewaj na przemian na drewniane

patyki do szaszłyków. Wcześniej namocz patyki na kilka minut w wodzie. Dzięki temu nie będą

się paliły podczas smażenia.

4. Szaszłyki smaż na rozgrzanym grillu przez 15-20 minut, obracając co jakiś czas.

5. Gotowe szaszłyki podawaj z Ketchupem Hellmann’s Pikantnym, który wzbogaci ich smak.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 300 gramów

plastry wędzonego boczku - 10 sztuk

Przyprawa do mięs Knorr

podgrzybki (świeże lub mrożone) - 500
gramów

pieczarki - 500 gramów

cebule - 2 sztuki

majeranek - 15 gramów

olej do smażenia

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Umyj polędwiczkę, oczyść z błonek. Mięso okrój tak, aby powstał jeden równy kawałek.

Wykrojone mięso zmiel w maszynce. Polędwiczki zamarynuj w Przyprawie do mięs Knorr.

2. Zalej grzyby wodą, po chwili odlej nadmiar płynu. Cebule i pieczarki pokrój w kostkę, a

czosnek posiekaj.

3. Rozgrzej olej na patelni. Dodaj cebule i czosnek, a następnie grzyby i smaż do momentu, kiedy

cały sos odparuje. Dopraw całość majerankiem. Odstaw do ostygnięcia i następnie wymieszaj z

mielonym mięsem.

4. Plastry boczku rozłóż równo obok siebie. Rozsmaruj na nich farsz, nałóż polędwiczkę i całość

zroluj. Mięso piecz w piekarniku nagrzanym do 170ºC przez 25 minut. Podawaj z puree

ziemniaczanym.

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

przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 1 kilogram

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

miód - 2 łyżki

sos sojowy - 2 łyżki

ocet np. jabłkowy - 2 łyżki

orzeszki ziemne - 100 gramów

natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka ponacinaj nożem tak, aby mięso podczas grillowania szybciej się upiekło, a

marynata łatwiej przeniknęła do środka.

2. W misce pomieszaj ketchup Hellmann's, miód, sos sojowy, Przyprawę do grilla Knorr i ocet.

Połowę marynaty odstaw na później. W pozostałej części marynaty zanurz mięso i zostaw je

przykryte w lodówce na co najmniej 12 godzin.

3. W między czasie, rozgnieć na drobno orzeszki ziemne. Połowę dodaj do marynaty wraz z

posiekaną natką kolendry i dokładnie wciśnij w nacięcia kurczaka.

4. Udka grilluj na tackach aluminiowych w średniej temperaturze przez ok. 35- 40 minut, najlepiej

pod przykryciem, co jakiś czas obracając je, aby się nie przypaliły. Po z grillowaniu jeszcze raz

obtocz w pokruszonych orzeszkach.
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Zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami i
kurczakiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

pieczarki - 200 gramów

ziemniaki - 700 gramów

Francuska zupa cebulowa Knorr - 1
opakowanie

śmietana 18% - 400 mililitrów

starty żółty ser - 100 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso i pieczarki pokrój w kostkę, oprósz przyprawą Knorr i obsmaż w garnku. By wzbogacić

smak potrawy, dodaj także pokrojony boczek.

2. Ziemniaki obierz, pokrój w plastry, wrzuć do garnka i chwilę smaż. Dodaj śmietanę i zupę

Knorr, wszystko zagotuj.

3. Całość przełóż do żaroodpornego naczynia, delikatnie ugniatając tak, aby wszystkie składniki

dobrze do siebie przylegały. Posyp żółtym serem. Przykryj i piecz przez 45 minut w piekarniku

nagrzanym do 200 °C. Na 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij przykrywkę, aby ser się

zapiekł.
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