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Curry z kurczaka

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

podwójna pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr

średnie cebule - 2 sztuki

puszka mleka kokosowego - 1 sztuka

papryczka chilli - 1 sztuka

pasta curry - 1 łyżka

curry - 2 łyżki

śmietana 18% - 1 łyżka

limonka - 1 sztuka

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój w paski i obficie posyp curry oraz Przyprawą do złotego kurczaka Knorr.

Pozostaw go na 20 minut w lodówce.

2. Pokrój cebule i chilli, po czym podsmaż je. Dodaj kurczaka i ponownie podsmaż.

3. Następnie dodaj mleko kokosowe, śmietanę, pastę curry i sok z połówki limonki. Gotuj do

momentu, gdy sos się zredukuje i odrobinę zgęstnieje. 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


Kaczka pieczona w pomarańczach

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cała kaczka - 2 kilogramy

pomarańcze - 3 sztuki

świeży imbir - 15 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

goździki tłuczone - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

olej roślinny - 50 mililitrów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

miód - 50 mililitrów

cynamon laska

goździki - 2 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pomarańcze otrzyj ze skóry, wyfiletuj, powstały sok i filety odłóż na bok, będą potrzebne do

przygotowania sosu.

2. Cynamon mielone goździki, połowę imbiru i połowę otartej skórki z pomarańczy połącz z

olejem i przyprawą do mięs. Marynatą natrzyj kaczkę od zewnątrz i wewnątrz. Odstaw na około

12 godzin w chłodne miejsce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

3. Kaczkę umieść w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na

około 30 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kaczkę piecz jeszcze przez co

najmniej 1,5 godziny podlewając cały czas mięso wytapiającym się tłuszczem. Upieczona

klaczkę przetnij na pół, usuń wszystkie kości, mięso podziel na mniejsze kawałki.

4. Przygotuj sos. Na pozostałych kościach przygotuj sos zalewając je około litrem wody. Dodaj

cynamon, dwa goździki, pozostały imbir, miód, połowę skórki pomarańczy i gotuj około 40 minut,

aż płyn odparuje o ¾, przecedź go.

5. Do powstałego wywaru dodaj Esencję do sosu i dokładnie wymieszaj. Sos gotuj około 5 minut,

aż zgęstnieje. Pod koniec gotowania dodaj filety z pomarańczy wraz z sokiem. Wymieszaj razem.

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


Krewetki na trawie cytrynowej z grillowanym
czosnkiem

przepisy.pl

35 minut 7 osób Łatwe

Składniki:

krewetki duże bez skorupek - 21 sztuk

łosoś - 500 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann's CHILLI - 3 łyżki

trawa cytrynowa - 7 sztuk

pomidorki koktajlowe, przekrojone na pół -
14 sztuk

cebulki szalotki - 7 sztuk

natka kolendry - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 6 łyżek

ząbek czosnku - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Szalotki zalej wrzącą wodą i odstaw na chwilę. Gdy osłonka lekko zmięknie, obierz cebulki i

przekrój je na pół.

2. Łososia pokrój w grubą kostkę, około dwu centymetrową. Pokrojoną rybę i krewetki umieść w

misce, wlej do niej trzy łyżki oliwy, dodaj Przyprawę do grilla Knorr i ¼ pęczka posiekanej

kolendry. Całość dokładnie wymieszaj.

3. Na patelni na pozostałej oliwie podsmaż posiekany czosnek. Gdy się zarumieni, dodaj

posiekana kolendrę i trzy łyżki sosu Hellmann’s Chili, dodaj również łyżkę wody. Całość dokładnie

wymieszaj, tak aby oliwa zemulgowała w sosie.

4. Na trawę cytrynową nabijaj po kolei składniki - zacznij od krewetki, potem nałóż cebulkę, łososia

i pomidorka. Na jednym szaszłyku powinny być trzy krewetki i trzy kawałki ryby.

5. Gotowe szaszłyki posmaruj po wierzchu wcześniej przygotowanym sosem, grilluj bezpośrednio

na ruszcie na dobrze rozgrzanym grillu po 4 do 6 minut z każdej strony, przekładając szaszłyki co

jakiś czas i smarując je kolejny raz.

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 marynowany w jogurcie po libańsku

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka (bez kości i skóry) - 800
gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 1
opakowanie

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

limonka lub cytryna - 1 sztuka

świeżo starty imbir - 1 łyżka

curry madras - 1 łyżeczka

jogurt naturalny - 1 opakowanie

ananas świeży lub z puszki

Sposób przygotowania:

1. W misce pomieszaj jogurt, ketchup Hellmann's, Przyprawę do grilla Knorr, sok i otarta skórkę z

limonki. Do marynaty dodaj jeszcze starty imbir i curry.

2. Udka z kurczaków przekrój na pół na nieco mniejsze kawałki, umieść w marynacie. Miskę

przykryj folią spożywczą i odstaw do lodówki na 12 godzin.

3. Po tym czasie mięso nabijaj na patyki od szaszłyków przekładając kawałkiem ananasa, a

następnie grilluj używając tacki.

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 w sosie cytrynowym z nutą curry

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka bez kości - 500 gramów

Fix Danie orientalne z kurczakiem
Knorr - 1 opakowanie

jogurt naturalny - 150 mililitrów

śmietana kremówka - 200 mililitrów

sok z 2 cytryn

kurkuma - 1 łyżeczka

cebula - 2 sztuki

szczypiorek - 1 pęczek

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój kurczaka na kawałki, a cebulę w piórka i podsmaż na rozgrzanym oleju.

2. Wymieszaj jogurt z śmietanką i zawartością opakowania fix Knorr.

3. Wlej sos do kurczaka i gotuj 8 minut.

4. Dodaj kurkumę oraz sok z cytryny. Gotuj jeszcze 1 minutę. Na końcu posyp świeżo

posiekanym szczypiorkiem i natychmiast podawaj. Tak przygotowany kurczak doskonale

smakuje z ugotowanym 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


Letnia sałatka z roszponką i pomarańczą

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

roszponka - 1 opakowanie

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1
opakowanie

pomarańcza - 2 sztuki

mozzarella - 1 opakowanie

kiełki słonecznika - 0.5 szklanek

orzechy włoskie - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Zawartość opakowania Knorr wymieszaj z trzema łyżkami wody oraz oliwą.

2. Umytą i osuszoną roszponkę wymieszaj z kiełkami i przełóż do salaterki. Z obranych

pomarańczy wytnij filety.

3. Na sałacie ułóż dekoracyjnie kawałki pomarańczy oraz kawałki sera. Całość polej

przygotowanym sosem.

4. Orzechy upraż na rozgrzanej, suchej patelni a gdy wystygną, posyp nimi wierzch sałatki. Tip:

Do takiej sałatki pasują doskonale również świeże truskawki a także inne rodzaje serów, np.

pleśniowe.

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


Paella z kurczakiem

przepisy.pl

45 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 4 sztuki

Naturalna Przyprawa do kurczaka
pikantna Knorr - 1 opakowanie

Ryż długoziarnisty lub specjalny do paelli -
200 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

cebule - 2 sztuki

ząbek czosnku - 2 sztuki

Czerwona i żółta papryka - 1 sztuka

Garść zielonej fasoli szparagowe (może
być mrożona) - 80 gramów

pomidory z puszki - 1 sztuka

limonka - 1 sztuka

szafran - 5 gramów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebule i czosnek drobno posiekaj. Papryki pokrój w paski. Pomidory lekko rozdziel i odsącz z

soku.

2. Mięso umyj, osusz, posyp Naturalną przyprawą do kurczaka pikantną Knorr.

3. Na patelnię wsyp ryż, smaż przez kilka minut. Następnie wlej wodę tak, aby przykryła ryż ponad

1,5 centymetra i dodaj kostki Knorr oraz szafran. Wszystko dokładnie mieszaj.

4. Dodaj mięso i wszystkie warzywa. Patelnię przykryj, włóż do piekarnika nagrzanego do 180

stopni i piecz przez 20 minut.

5. Potrawę skrop sokiem z limonki i udekoruj jej cząstkami.

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

http://www.przepisy.pl
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Pieczeń karkowa z aromatem pomarańczy

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka cała - 1.5 kilogramów

Sos do pieczeni z cebulką Knorr - 1
opakowanie

majeranek - 1 łyżka

woda - 650 mililitrów

dojrzała pomarańcza - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

musztarda - 2 łyżki

białe wino - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso dokładnie umyj i osusz. Następnie natrzyj przyprawami, majerankiem, musztardą i otartą

skórką z dwóch pomarańczy.

2. Z pomarańczy wyciśnij sok i przecedź go przez sitko do miseczki.

3. Mięso marynuj najlepiej przez całą noc. Następnie wstaw do piekarnika rozgrzanego do 160

°C, podlej szklanką wody i piecz przez 90 minut.

4. Po upieczeniu zlej powstały sos do miseczki i odstaw mięso na 10 minut.

5. W tym czasie zagotuj w rondlu białe wino. Gdy zredukuje się do połowy, dodaj sos z pieczenia

mięsa.

6. Sos Knorr rozmieszaj z sokiem pomarańczowym i wlej do gotującego się sosu w rondlu.

Całość dokładnie wymieszaj, uzupełnij wodą do objętości mniej więcej 400 ml i gotuj około 5

minut.

7. Pieczeń podawaj pokrojoną w plastry wraz z sosem i np. pieczonymi ziemniakami.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szalotka - 1 sztuka

ząbki czosnku - 6 sztuk

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

papryczka czerwona chilli, strąk - 1 sztuka

natka pieruszki - 1 pęczek

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cytryna - 2 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem -
100 mililitrów

śmietana - 100 mililitrów

piersi z kurczaka ze skórką - 4 sztuki

pieczarki - 300 gramów

suszone grzyby leśne - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

bułka tarta - 1 łyżka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 80 mililitrów

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Suszone grzyby zalej szklanką gotującej się wody, całość odstaw na ok. 10 minut tak aby

grzyby zmiękły. W tym czasie na części oleju podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i pokrojone w

plastry pieczarki. Gdy woda z pieczarek odparuje, dodaj pokrojone w paski suszone grzyby.

Całość dopraw pieprzem, dodaj łyżkę bułki tartej. Farsz odstaw do wystygnięcia.

2. W piersi z kurczaka zrób nacięcie. W powstałą kieszonkę włóż grzybowy farsz i zepnij

wykałaczkami. Mięso oprósz przyprawą do kurczaka. Obsmaż na patelni, a następnie wstaw na

około 15 minut do nagrzanego do 190°C piekarnika. Pod koniec pieczenia mięso podlej połową

szklanki wody. Powstały w ten sposób sok wykorzystaj do przygotowania sosu.

3. Na tej samej patelni, na której było przygotowywane mięso, na rozgrzanej oliwie podsmaż na

złoty kolor drobno posiekaną szalotkę, posiekany czosnek, pokrojoną w drobną kostkę papryczkę



chilli. Na koniec do sosu wlej sok z cytryny i 100 ml ciepłej wody lub soku z pieczenia mięsa.

4. Dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość

dokładnie wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła.

5. Wszystko razem gotuj przez chwilę aż sos zgęstnieje. Sos odstaw na bok aby wystygł. Zimny

sos połącz z sosem Hellmann's i śmietaną, dodaj posiekaną natkę pietruszki. Podawaj na zimno z

mięsem.

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

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

wędzony łosoś - 15 dekagramów

Sos sałatkowy francuski Knorr

główka sałaty - 0.5 sztuk

pomarańcza - 0.5 sztuk

kapary - 6 sztuk

kilka liści rukoli

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Sałatę umyj i porwij na kawałki.

2. Wędzonego łososia pokrój w dużą kostkę.

3. Obierz pomarańczę ze skórki, usuń białą błonkę, następnie pokrój w dużą kostkę.

4. Wymieszaj pokrojone składniki, dodaj do nich kapary i rukolę. Całość skrop sokiem z cytryny.

5. Przygotuj Sos sałatkowy francuski Knorr według przepisu na opakowaniu i polej nim sałatkę.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Sałatka z makaronem penne i wędzonym
łososiem

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ugotowany makaron penne - 250 gramów

łosoś wędzony - 4 plastry

rukola - 2 pęczki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

kapary - 2 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 1 łyżka

jogurt naturalny - 3 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżeczka

cytryna - 0.5 sztuk

paluszki grissini - 8 sztuk

kilka listków świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

1. Plastry łososia pokrój w cienkie paski, a cebulę w piórka. W dużej misce połącz ugotowany

makaron, rukolę, cebulę oraz łososia.

2. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce z Majonezem Babuni Hellmann's,

jogurtem, musztardą oraz sokiem z cytryny. Gotowy sos przelej do miski z sałatką i delikatnie

wymieszaj.

3. Sałatkę przełóż do salaterki, a jej wierzch posyp kaparami. Udekoruj listkami bazylii i podawaj z

grissini.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Soczysty kurczak z patelni w sezamie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

oliwa z oliwek lub olej roślinny - 3 łyżki

świeży lub suszony imbir - 1 szczypta

sezam - 1 łyżka

sos sojowy - 2 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

cytryna - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Rozetrzyj kostkę rosołową z 3 łyżkami oleju, łyżką sezamu, łyżką sosu sojowego i szczyptą

imbiru. Tak przygotowaną marynatą natrzyj podwójną pierś z kurczaka.

2. Piersi smaż na patelni przez około 15 minut, obracając je co jakiś czas. Mięso możesz

wcześniej pokroić na mniejsze porcje, co skróci czas smażenia.

3. Usmażoną pierś pokrój w plastry. Na tej samej patelni na odrobinie dodatkowej oliwy podsmaż

czosnek. Dodaj sok z cytryny i sos sojowy. Powstałym sosem polej kurczaka. Aby wzbogacić

smak sosu, możesz do niego dodać posiekaną świeżą kolendrę.

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

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

papryczka chili - 1 sztuka

limonka lub cytryna - 1 sztuka

natka kolendry - 0.5 pęczków

olej do smażenia

tortilla do podania

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paski. Podobnie paprykę i cebulę.

2. Mięso oraz warzywa zamarynuj w odrobinie oleju i przyprawie Knorr.

3. Teraz rozgrzej bardzo mocno patelnię lub wok i usmaż warzywa razem z mięsem.

4. Po kilku minutach smażenia przemieszaj zawartość patelni i kontynuuj smażenie jeszcze przez

2 minuty.

5. W tym czasie tortillę podgrzej na suchej patelni.

6. Na końcu dodaj do warzyw z mięsem posiekaną papryczkę chili, pokrojoną kolendrę i sok z

limonki. Wymieszaj i podawaj z tortillą. Meksykańską fajitę możesz podawać z sosem i np.

kwaśną śmietaną.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże krewetki - 45 dekagramów

Rosół szlachetny drobiowo-wołowy
Knorr - 2 sztuki

pomidory - 2 sztuki

cebule dymki - 2 sztuki

świeży imbir - 1 sztuka

papryka jalapeno - 1 sztuka

puszka mleka kokosowego - 1 sztuka

woda - 1 litr

sok z limonki - 4 łyżki

sos chilli - 2 łyżeczki

sos rybny - 2 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Do gotującej się wody dodaj 2 kostki Rosołu szlachetnego drobiowo- wołowego Knorr i

rozprowadź.

2. Pokrój dymki i wyciśnij sok z limonki. Posiekaj imbir oraz paprykę. Pomidory obierz ze skóry i

pokrój.

3. Do bulionu wlej sok z limonki oraz posiekane dymki, imbir i paprykę. Doprowadź do wrzenia i

duś pod przykryciem przez 20 minut.

4. Dodaj mleko kokosowe, krewetki, pomidory z sokiem, sos chilli i sos rybny. Zagotuj ponownie.

Przed podaniem posyp zupę zielonymi częściami dymki.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Tortille z kurczakiem i salsą pomidorową

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

tortilla placki - 4 sztuki

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Przyprawa do gyrosa Knorr - 2 łyżki

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

kolendra - 0.5 pęczków

sałata lodowa - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

pomidor - 4 sztuki

kolendra - 0.5 pęczków

sok pomarańczowy - 0.5 szklanek

cebula czerwona - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Łagodny - 2 łyżki

limonka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso z kurczaka pokrój w cienkie paski, polej jedną łyżką oleju i posyp przyprawą Knorr.

Odstaw na 10 minut.

2. Następnie na patelni rozgrzej pozostały olej i smaż mięso, aż nabierze rumianych kolorów.

3. Dodaj koncentrat pomidorowy i smaż, aż wszystko dokładnie się połączy. Odstaw mięso, aby

lekko ostygło i dodaj posiekaną kolendrę.

4. Sałatę lodową pokrój nożem w cienkie paski. Okrągłe placki tortilli przekrój na pół.

5. Na placku tortilli połóż mięso wraz z sosem, następnie połóż sałatę i zroluj w rożek. Każdy

układaj w małym kubeczku lub filiżance.

6. Przygotuj salsę. Pomidory pokrój w drobną kostkę wraz z pestkami i przełóż do miseczki.

Podobnie cebulę.

7. Dodaj posiekaną kolendrę, sok z limonki, sok pomarańczowy, ketchup oraz sos sałatkowy

Knorr. Całość dokładnie wymieszaj. Sos podawaj oddzielnie.
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Wołowina z trawą cytrynową

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 400 gramów

Rosół wołowy Knorr - 1 sztuka

trwa cytrynowa kłącze - 2 sztuki

cytryna - 2 sztuki

ząbki czosnku - 4 sztuki

świeża kolendra - 1 pęczek

olej - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon, następnie pokrój na małe steki po 10-12 dekagramów każdy.

2. Kostkę Knorr rozetrzyj z olejem. Kolendrę, czosnek oraz trawę cytrynową posiekaj niezbyt

drobno. Dodaj do pasty z kostki.

3. Zetrzyj skórkę z cytryn i również dodaj do marynaty. Całość dokładnie wymieszaj.

4. Mięso natrzyj marynatą i odstaw na minimum dwie godziny do lodówki.

5. Steki smaż po 4-5 minut z każdej strony. Czas smażenia wołowiny dostosuj do własnych

preferencji.
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Wrapp - kanapka z kurczakiem i awokado

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 200 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

sałata lodowa - 1 sztuka

placki tortilli - 4 sztuki

awokado - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

serek Rama Creme Bonjour z chrzanem -
100 gramów

cytryna - 1 sztuka

pestki z dyni - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka pokrój w paski, dopraw Przyprawą do kurczaka Knorr i usmaż na patelni.

2. Tortille posmaruj serkiem.

3. Pokrojone awokado skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniało.

4. Następnie włóż warzywa i kurczaka do środka tortilli. Dodaj pestki dyni i dokładnie zroluj.

Kanapkę podawaj przekrojoną na pół.

5. Porwij sałatę na mniejsze kawałki, a pomidora i awokado pokrój w plastry.

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