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PRZYDYMIONY ROMANTYK



Aksamitny kurczak curry

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka bez kości - 500 gramów

Fix Danie orientalne z kurczakiem
Knorr - 1 opakowanie

śmietana kremówka - 200 mililitrów

papryka czerwona - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

orzeszki ziemne - 60 gramów

sos sojowy - 1 łyżka

curry - 1 łyżka

olej - 2 łyżki

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój kurczaka na kawałki i podsmaż na rozgrzanym oleju.

2. Pokrój cebulę i paprykę. Bakłażana podziel wzdłuż na cztery części i pokrój na mniejsze

kawałki. Dodaj wszystkie warzywa do mięsa i smaż jeszcze 5-6 minut.

3. Gdy wszystko się usmaży, dodaj curry oraz orzechy.

4. Rozmieszaj śmietanę ze szklanką wody lub bulionu oraz zawartością opakowania Fix Knorr.

5. Wlej sos do kurczaka i gotuj 8 minut. Danie dopraw sosem sojowym. Możesz również

przygotować wersję wegetariańską, nie dodając mięsa.

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


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


Chiński makaron z orzechami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 500 gramów

Fix Kurczak słodko-kwaśny Knorr - 1
opakowanie

makaron jajeczny drobny - 1 opakowanie

kapusta pekińska - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 1 sztuka

olej - 10 mililitrów

orzeszki ziemne - 120 gramów

woda - 250 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka ugotuj. Następnie wystudź i porwij palcami na nitki.

2. Makaron zalej wrzątkiem, pozostaw na 5 minut, następnie odcedź.

3. Na rozgrzanej dużej patelni zeszklij posiekany czosnek i dodaj pokruszone orzechy.

4. Dodaj kurczaka i poszatkowaną kapustę.

5. Fix Knorr wymieszaj z 250 ml wody i dodaj do pozostałych składników.

6. Dodaj makaron i całość gotuj jeszcze ok. 3 minut, mieszając dokładnie. Możesz przygotować

taki makaron również z innymi orzechami, np. nerkowcami.

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


Kulki mięsne po chińsku

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1.5 łyżeczek

chińska mieszanka mrożonych warzyw - 1
opakowanie

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1
opakowanie

imbir suszony - 2 łyżeczki

szczypiorek - 1 pęczek

olej - 2 łyżki

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Mięso wymieszaj z przyprawą Knorr, imbirem i drobno pokrojonym szczypiorem. Uformuj kulki o

średnicy około 1 cm.

2. Kulki podsmaż na patelni, dodaj rozmrożone warzywa.

3. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką wody i wlej na patelnię. Gotuj 2-3 minuty, aż sos zrobi się

idealnie gęsty. Danie podawaj z ugotowanym oddzielnie ryżem, posypane pokruszonymi

orzeszkami.

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


Kurczak pieczony w mleku z orzechami

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cały kurczak - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr

świeża szałwia - 0.5 pęczków

ząbek czosnku - 6 sztuk

orzechy włoskie i laskowe - 200 gramów

mleko - 0.5 litrów

jogurt naturalny - 200 mililitrów

sok z cytryny - 2 sztuki

masło - 50 gramów

olej do smażenia

pergamin

Sposób przygotowania:

1. Umyj kurczaka, oczyść i wysusz. Czosnek drobno posiekaj. Natrzyj mięso przyprawą Knorr,

czosnkiem oraz liśćmi szałwii. Odstaw na 3 – 4 godziny.

2. Upraż orzechy na patelni. Dodaj do kurczaka. Do środka mięsa włóż masło.

3. Umieść całość w wysokim naczyniu do pieczenia. Wymieszaj jogurt z mlekiem. Zalej kurczaka

mlecznym płynem tak, aby płyn sięgał co najmniej do połowy wysokości mięsa. Wyciśnij sok z

cytryn, delikatnie przemieszaj sos.

4. Zmocz wodą papier pergaminowy i przykryj nim kurczaka. Wstaw do rozgrzanego do 160°C

piekarnika i piecz przez około 2 godzin. Kurczak powinien być miękki i soczysty. Podawaj z

ryżem lub ziemniakami.

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


Kurczak z orzechami

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś kurczaka - 60 dekagramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 30
gramów

ząbek czosnku - 3 sztuki

Młoda cebulka - 5 sztuk

Papryczki chilli - 2 sztuki

świeży imbir - 1 sztuka

Kruszone orzechy arachidowe (niesolone) -
0.5 szklanek

skrobia kukurydziana - 4 łyżeczki

cukier - 3 łyżeczki

wino ryżowe - 1 łyżeczka

sos sojowy - 1 łyżeczka

ocet winny - 3 łyżeczki

olej z orzechów arachidowych - 2 łyżeczki

olej sezamowy - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Skrój kurczaka w małą kostkę. Posyp mięso przyprawą Knorr.

2. Wymieszaj w misce 2 łyżeczki jasnego sosu sojowego, wino ryżowe i 3 łyżeczki skrobi. Do

powstałej marynaty wrzuć kurczaka i odstaw go na dwie godziny.

3. Na małej patelni upraż orzechy arachidowe, aż do uzyskania złotego koloru.

4. Wymieszaj 3 łyżeczki cukru, 1 łyżeczkę skrobi kukurydzianej, 1 łyżeczkę ciemnego i jasnego

sosu sojowego, ocet, olej sezamowy i łyżkę wody. Powstały sos powinien być słodko-kwaśny.

5. Drobno pokrój czosnek, imbir i cebulę, a paprykę chili w dwucentymetrowe kawałki.

6. Na rozgrzanego uprzednio woka z olejem wrzuć chilli i podsmaż chwilę, aby straciło trochę ostry

smak. Przełóż paprykę na miskę, zostawiając olej.

7. Na gorący olej włóż kurczaka i smaż mieszając, aż do zarumienienia się. Dodaj paprykę, imbir,

czosnek i cebulkę i smaż dalej. Następnie dolej sos i dodaj orzechy. Duś, dopóki sos nie

zgęstnieje, nie przestając mieszać. Danie podawaj gorące z ryżem.



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


Lasagne ze szpinakiem i serem ricotta

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 12 sztuk

ser ricotta - 250 gramów

mrożony szpinak - 400 gramów

orzeszki pinii - 2 łyżki

chili - 1 szczypta

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

szalotki - 2 sztuki

tarta mozzarella - 100 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

śmietana 18% - 100 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 2 łyżki

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną w kosteczkę szalotkę, dodaj rozmrożony,

odciśnięty z soku szpinak i smaż chwilę. Dodaj pokrojone w kostkę suszone pomidory, całość

dopraw do smaku ostra papryką. Odstaw do wystygnięcia.

2. Na koniec szpinak wymieszaj z serem ricotta i wcześniej uprażonymi orzeszkami pinii. Dopraw

do smaku odrobiną soli i pieprzu.

3. Do garnka wlej puszkę pomidorów pelati (około 400 ml) dodaj Knorr Naturalnie smaczne -

Lasagne, które idealnie zagęści i doprawi sos. Całość zagotuj, gorący sos wymieszaj ze śmietaną.

4. Na dno żaroodpornego naczynia wlej trochę sosu pomidorowego ułóż na nim płaty lasagne. Na

makaron nałóż warstwę szpinaku przykryj makaronem i posmaruj sosem pomidorowym. Czynność

powtórz dwukrotnie, tak aby lasagne miała trzy warstwy.

5. Wierzch lasagne posmaruj pozostałym pomidorowym sosem i posyp po wierzchu tartą

mozzarellą.

6. Całość przykryj folią aluminiową, wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut. 15

minut przed końcem pieczenia usuń folię, tak aby ser na wierzchu mógł się zapiec.



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


Meksykański kurczak w sosie mole
(czekoladowym)

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka bez kości - 4 sztuki

Fix Soczyste żeberka w coli Knorr - 1
opakowanie

ziarna kolendry - 1 łyżeczka

świeża kolendra - 1 pęczek

czerwona papryczka chili - 1 sztuka

czekolada gorzka 70% - 100 gramów

cola - 0.5 szklanek

chili czerwone - 1 sztuka

chili zielone - 1 sztuka

kumin - 1 łyżeczka

czosnek - 2 ząbki

ryż (do podania)

Sposób przygotowania:

1. Udka z kurczaka umyj i wysusz. Usuń skórę i kości tak, by pozostało samo mięso.

2. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką wody. Następnie zagotuj i zdejmij z ognia.

3. Do gorącego płynu dodaj połamaną czekoladę i mieszaj do chwili, aż się rozpuści. Następnie

wlej colę.

4. W moździerzu rozgnieć ziarna kolendry oraz czosnek. Wraz z kuminem i posiekanymi

papryczkami chili dodaj do marynaty.

5. Połącz mięso z marynatą, całość przełóż do woreczka z opakowania Fix Knorr i piecz w

piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 40 minut. Potrawę podawaj z ugotowanym ryżem,

powstałym podczas pieczenia sosem oraz posiekaną kolendrą.

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


Orientalna wołowina z orzechami i sezamem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 600 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

miód - 2 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

imbir - 1 sztuka

orzechy nerkowca - 80 gramów

sos sojowy jasny - 2 łyżki

olej sezamowy

sos ostrygowy - 1 łyżka

kapusta pekińska - 1 sztuka

kumin - 1 łyżeczka

papryka - 1 łyżeczka

cynamon - 1 łyżeczka

olej - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Polędwicę wołową oczyść z błon i pokrój w kostkę o boku 2 centymetrów.

2. Przyprawę wymieszaj z 0,5 szklanki wody i miodem. Mieszankę połącz z mięsem, a całość

umieść w woreczku do pieczenia mięsa. Piecz w temperaturze 180 °C przez 20 minut.

3. Na patelni lub w woku podsmaż cebulę i czosnek pokrojony w drobną kostkę.

4. Dodaj starty imbir oraz orzechy i olej sezamowy. Smaż jeszcze przez 2-3 minuty, po czym wsyp

przyprawy: cynamon, paprykę i kumin.

5. Wlej na patelnię upieczone mięso wraz z sosem. Dodaj sos sojowy i ostrygowy. Dokładnie

wymieszaj i podawaj z poszatkowaną kapustą pekińską.

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


Naleśniki z truskawkami i białą czekoladą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

truskawki - 300 gramów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

mleko - 1 szklanka

margaryna - 75 gramów

biała czekolada - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Zawartość opakowania Fix Knorr wymieszaj z mlekiem i odstaw na kilka minut.

2. Na rozgrzanej patelni z margaryną smaż placki, wlewając masę łyżką na patelnię. Smaż placki

z obu stron na rumiano i tak długo, aby nie były surowe w środku.

3. Truskawki umyj, wysusz, pokrój na plasterki.

4. W kuchence mikrofalowej lub na bardzo małym ogniu w rondelku (najlepiej w kąpieli wodnej)

rozpuść czekoladę.

5. Podawaj pancakes z truskawkami oraz polane płynną białą czekoladą.

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


Penne w kremowym sosie ze szpinakiem i
suszonymi pomidorami

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 150 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z
mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 180 mililitrów

średnia cebula - 1 sztuka

starty ser (najlepiej parmezan) - 100
gramów

suszone pomidory w oleju - 80 gramów

szpinak - 200 gramów

niebieski ser pleśniowy (najlepiej
gorgonzola) - 100 gramów

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente.

2. Na patelni rozgrzej trochę oleju ze słoika z suszonymi pomidorami. Zeszklij cebulę pokrojoną

w piórka. Po chwili dodaj szpinak i pokrojone w paski pomidorki.

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 ml zimnej wody. Wlej na patelnię. Dodaj pokruszony

niebieski ser i chwilę gotuj wszystko razem, aż sos zgęstnieje.

4. Dodaj makaron. Całość dokładnie wymieszaj. Podawaj posypany tartym serem. Idealnym

dodatkiem do tak przygotowanej pasty są uprażone na patelni orzeszki sosnowe, możesz je

również zastąpić orzechami laskowymi.

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


Pierś kurczaka z orzechami włoskimi

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 łyżka

orzechy włoskie - 150 gramów

sos sojowy - 4 łyżki

cukier puder - 1 szczypta

olej sezamowy - 3 łyżki

olej roślinny - 2 łyżki

białko z jaja - 1 sztuka

mąka kukurydziana - 2 łyżki

ugotowany ryż - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Zmieszaj razem białko, mąkę, 1 łyżkę sosu sojowego oraz przyprawę Knorr.

2. Zamocz orzechy w gorącej wodzie i wrzuć do woka z rozgrzanym olejem. Smaż je, aż będą

żółte, a potem wyciągnij i zmieszaj z cukrem pudrem.

3. Teraz usmaż w woku kurczaka na złoto, zmniejsz ogień i dodaj pozostały sos sojowy, olej

sezamowy, wymieszaj i smaż jeszcze przez 2 minuty.

4. Do powstałej marynaty włóż kurczaka skrojonego w kostkę. Pozostaw go tak na co najmniej pół

godziny.

5. Po wyłączeniu ognia dodaj orzechy i natychmiast podawaj z ryżem.

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


Risotto z grzybami i kurczakiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Bulion grzybowy Knorr - 1 sztuka

Świeże lub mrożone kurki - 100 gramów

Świeże lub mrożone prawdziwki - 100
gramów

Świeże lub mrożone maślaki - 100
gramów

pieczarki - 100 gramów

pierś z kurczaka - 200 gramów

szalotka - 5 sztuk

ząbek czosnku - 4 sztuki

gałązka tymianku - 1 sztuka

gałązka rozmarynu - 1 sztuka

gałązka szałwii - 1 sztuka

Ryż do risotto typu arborrio - 300 gramów

wermut - 200 mililitrów

tarty parmezan - 100 gramów

śmietana - 100 mililitrów

masło - 100 gramów

orzeszki pinii - 100 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

oliwa - 50 mililitrów

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. 2 kostki Bulionu grzybowego Knorr zagotuj z litrem wody, odstaw na bok.

2. Orzeszki piniowe obsmaż na patelni bez tłuszczu na złoty kolor

3. Grzyby oczyść, umyj. pokrój na mniejsze kawałki. Cebule pokrój w ćwiartki.

4. W płaskim garnku o szerokim dnie rozgrzej oliwę, podsmaż na niej pokrojoną w kostkę pierś z

kurczaka, przełóż ją na bok. Na tej samej oliwie podsmaż szalotki i grzyby, dodaj rozgniecione

ząbki czosnku, całość zalej winem i gotuj, aż wino zupełnie odparuje. W tym czasie posiekaj



zioła, dodaj je do grzybów, dodaj również na powrót pierś z kurczaka.

5. Dodaj ryż i gotuj dolewając co jakiś czas bulion grzybowy – gotuj go tak długo, aż ziarenka

będą miękkie, dodaj wtedy masło i śmietanę, wymieszaj i gotuj jeszcze pięć minut, po czym dodaj

parmezan.

6. Risotto powinno być lekko płynne, serwując polej je kilkoma kroplami oliwy truflowej po

wierzchu i posyp orzeszkami pinii.

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


Roladki po bolońsku

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 3 sztuki

szpinak rozmrożony i odciśnięty z soku -
450 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mozzarella - 100 gramów

pomidory pelatti - 1 puszka

chilli - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 50 gramów

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ząbki czosnku - 2 sztuki

orzechy nerkowca - 100 gramów

śmietana 18% - 100 mililitrów

margaryna - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek cebulkę i papryczkę chili,

dodaj szpinak całość smaż chwilę.Dodaj śmietanę i pokruszone orzeszki nerkowca.

2. Jeśli uważasz za konieczne dopraw do smaku i odstaw na bok do ostygnięcia. Gdy farsz

będzie już zimny dodaj do niego pokrojone w drobna kostkę suszone pomidory i ser mozzarella.

3. Na foli ułóż piersi z kurczaka przykryj drugą warstwa foli i delikatnie uderzając tłuczkiem rozbij

mięso na cienki płat. Na mięsie ułóż porcję szpinaku.

4. Brzegi mięsa delikatnie zawiń do środka całość zroluj zabezpieczając roladki wykałaczkami

przed rozwinięciem się.

5. Roladki obsmaż z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, przełóż je na bok, na tę samą patelnie

wlej pomidory z puszki oraz ¼ szklanki wody. Dodaj 1 opakowanie Knorr Naturalnie smaczne.

6. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Do sosu włóż na powrót roladki duś pod przykryciem

około 15 minut aż mięso dojdzie środku.
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Roladki z indyka z orzechami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sznycle z piersi indyka - 4 sztuki

Fix Kurczak w delikatnym sosie curry
Knorr - 1 opakowanie

orzechy nerkowca - 50 gramów

ser brie - 50 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

ananas w kostkach z puszki - 100 gramów

woda - 150 mililitrów

chili - 0.5 sztuk

świeża kolendra - 1 pęczek

mleko kokosowe - 200 mililitrów

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Sznycle rozbij cienko tłuczkiem do mięsa. Następnie oprósz przyprawą Knorr.

2. Nerkowce posiekaj drobno lub pokrusz tłuczkiem do mięsa. Ser pokrój w małą kostkę, a

kolendrę posiekaj. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

3. Przygotowany orzechowo-serowy farsz nałóż na sznycle, zwiń roladki i zepnij wykałaczką.

4. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z mlekiem i 150 ml wody.

5. Na rozgrzanej oliwie przesmaż kawałki ananasa i pokrojone chili. Włóż również roladki i

obsmaż je z każdej strony.

6. Na patelnię wlej przygotowany Fix i doprowadź całość do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień,

przykryj patelnię i duś 10 minut. Gotowe roladki podawaj z ryżem.
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Roladki z piersi kurczaka i szpinaku w serowym
sosie

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Sos serowy Knorr

szpinak mrożony - 400 gram lub świeży -
800 gramów

mała cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 50 gramów

ser feta - 20 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

orzeszki piniowe - 20 gramów

ostra papryka - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sól

pieprz

oliwa z oliwek - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mrożony szpinak rozmroź i usuń nadmiar wody. Świeży oczyść, odrywając końcówki, a

następnie umyj i osusz. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na patelni wraz z orzeszkami

piniowymi. Dodaj szpinak i całość smaż chwilę, mieszając co jakiś czas. Szpinak dopraw do

smaku serem feta, ostrą papryką, gałką muszkatołową oraz suszonymi pomidorami. Jeśli uznasz

to za konieczne, dopraw odrobiną soli do smaku.

2. Piersi z kurczaka umyj, oczyść z błon oraz tłuszczu i osusz. Następnie ułóż na foli

posmarowanej oliwą, przykryj plastikową folią i rozbij dokładnie tłuczkiem.

3. Powierzchnię kurczaka dopraw do smaku odrobiną Przyprawy do kurczaka Knorr, po czym

ułóż na niej warstwę szpinaku.

4. Pierś zroluj, zawiń w folię aluminiową. Końcówki folii zakręć tak, aby powstał kształtny baton.

Piersi umieść w nagrzanym do 200°C piekarniku na 20 – 30 minut.

5. Upieczone piersi rozwiń z folii – zbierz powstały sok i przelej go do pojemnika. Zebrany płyn

uzupełnij wodą do objętości 300 mililitrów, rozprowadź w nim Sos serowy Knorr, całość

doprowadź do wrzenia. Gotuj około 3 minut. Roladki podawaj z ryżem, obficie polane sosem

serowym.
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Sałatka z kiełkami i orzechami

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy
Knorr

sałata roszponka - 100 gramów

kiełki rzodkiewki - 100 gramów

kiełki słonecznika - 100 gramów

kiełki lucerny - 50 gramów

pomidory cherry - 80 gramów

orzechy włoskie - 50 gramów

orzechy laskowe - 50 gramów

rzodkiewka - 8 sztuk

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Upraż orzechy na patelni, aby zarumienić skórkę. Odstaw do ostygnięcia. Możesz rozetrzeć

orzechy w dłoniach tak, aby skórka sama odpadła.

2. Pomidory pokrój w ćwiartki, rzodkiewki w plastry.

3. Przygotuj Sos sałatkowy koperkowo- ziołowy Knorr, mieszając zawartość opakowania z wodą i

oliwą.

4. Do miski wrzuć roszponkę, kiełki, rzodkiewki, pomidorki oraz orzechy z sosem. Wszystko

wymieszaj. Podawaj natychmiast po przygotowaniu.
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Smażony makaron

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 200 gramów

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1
opakowanie

makaron jajeczny lub spaghetti - 1
opakowanie

orzeszki ziemne - 3 łyżki

chińska mieszanka mrożonych warzyw - 1
opakowanie

olej roślinny - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Makaron wcześniej ugotuj i odstaw na bok.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojonego w plasterki kurczaka. Pod koniec smażenia

dodaj orzeszki ziemne i Ketchup Hellmann’s Pikantny. Smaż chwilę. Następnie dodaj warzywa i

makaron.

3. Całość podlej kilkoma łyżkami wody i dodaj Fix Knorr.

4. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.
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Spaghetti w bazyliowym sosie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron spaghetti - 200 gramów

pierś z kurczaka - 300 gramów

Fix Świderki z kurczakiem w sosie
serowym Knorr - 1 opakowanie

oliwa z oliwek - 3 łyżki

suszone pomidory - 100 gramów

świeża bazylia - 1 pęczek

śmietana - 300 mililitrów

parmezan lub inny ser o zdecydowanym
smaku - 100 gramów

orzeszki pinii - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron al dente, według zaleceń producenta.

2. Śmietanę zmiksuj w kielichu miksera z bazylią. Na patelni, na rozgrzanej oliwie usmaż

pokrojonego w kostkę kurczaka. Na drugiej suchej patelni upraż orzeszki pinii. Gdy będą gotowe,

wymieszaj razem i dodaj pokrojone w kostkę suszone pomidory. Całość zalej śmietaną

zmiksowaną z bazylią, dodaj Fix Knorr. Wszystko razem przed zagotowaniem dokładnie

wymieszaj.

3. Do powstałego sosu dodaj ugotowany makaron i starty parmezan. Wszystko razem dokładnie

wymieszaj i podawaj.
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Szynka w orzechach

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

Szynka bez kości - 2 kilogramy

Naturalna Przyprawa do mięs Knorr - 1
opakowanie

orzechy włoskie - 20 dekagramów

orzechy arachidowe - 20 dekagramów

ziele angielskie

olej - 4 łyżki

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Mięso natrzyj zmiażdżonym zielem angielskim i pieprzem. Odstaw na kilka godzin w chłodne

miejsce.

2. Następnie włóż mięso do dużego garnka, zalej wodą. Lekko osól i gotuj na małym ogniu około

60 minut.

3. Orzechy posiekaj i połącz ze sobą. Podziel na pół.

4. Połowę orzechów wymieszaj z Naturalną przyprawą do mięs Knorr i olejem.

5. Mięso po ugotowaniu obtocz w marynacie i umieść w żaroodpornym naczyniu posmarowanym

tłuszczem.

6. Piecz około 90 minut w temperaturze 180 stopni, podlewając mięso wywarem pozostałym po

gotowaniu. Po upieczeniu szynkę posyp pozostałymi orzechami .
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Zapiekany pęczak z kurczakiem, serem
pleśniowym i orzechami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pęczak, ugotowany - 300 gramów

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

pieczarki - 8 sztuk

pomidory suszone - 5 sztuk

ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

śmietana kwaśna - 100 gramów

orzechy włoskie, garść

pieprz czarny

natka pietruszki, posiekana - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Piersi pokrój w kostkę 1x1 cm i obsmaż na patelni. Pieczarki oraz cebulę pokrój na mniejsze

kawałki, dodaj do kurczaka i smaż chwilę razem.

2. W misce połącz kurczaka z pieczarkami wraz z ugotowaną kaszą, dodaj pokrojone pomidory,

orzechy, posiekaną natkę oraz pieprz. Dodaj śmietanę i wymieszaj.

3. Kaszę przełóż do natłuszczonego naczynia żaroodpornego i posyp pokruszonym serem.

Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 15 minut.

4. Przygotuj sos pieczeniowy: Esencję do sosu pieczeniowego jasnego Knorr rozmieszaj

dokładnie w 300 ml ciepłej wody i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 3 minuty.

Gotową kaszę nałóż na talerze, polej przygotowanym sosem i podawaj jako danie główne.

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

	OkLovePrzydymiony
	aksamitny-kurczak-curry
	aromatyczne-pesto
	chinski-makaron-z-orzechami
	kulki-miesne-po-chinsku
	kurczak-pieczony-w-mleku-z-orzechami
	kurczak-z-orzechami
	lasagne-ze-szpinakiem-i-serem-ricotta
	meksykanski-kurczak-w-sosie-mole-czekoladowym
	orientalna-wolowina-z-orzechami-i-sezamem
	pancakes-z-truskawkami-i-biala-czekolada
	penne-w-kremowym-sosie-ze-szpinakiem-i-suszonymi-pomidorami
	piers-kurczaka-z-orzechami-wloskimi
	risotto-z-grzybami-i-kurczakiem
	roladki-po-bolonsku
	roladki-z-indyka-z-orzechami
	roladki-z-piersi-kurczaka-i-szpinaku-w-serowym-sosie
	salatka-z-kielkami-i-orzechami
	smazony-makaron
	spaghetti-w-bazyliowym-sosie
	szynka-w-orzechach
	zapiekany-peczak-z-kurczakiem-serem-plesniowym-i-orzechami

