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ZIEMSKI IDEALISTA



All funghi di bosco – z leśnymi grzybami

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle lub spaghetti - 150
gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z
mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 180 mililitrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

suszone grzyby (namoczone) - 10 gramów

kilka gałązek świeżego tymianku

starty ser (najlepiej parmezan) - 200
gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente. Posiekaj czosnek, cebulę i grzyby pokrój w kostkę.

2. Na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek i cebulę. Dodaj grzyby, całość smaż chwilę

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 ml zimnej wody. Zalej nim produkty na patelni. Chwilę

gotuj wszystko razem, aż sos zgęstnieje.

4. Dodaj makaron i posiekany tymianek. Całość dokładnie wymieszaj. Makaron podawaj posypany

serem. W tym przepisie suszone grzyby możesz dowolnie zastąpić mrożonymi. Trzeba je tylko

wcześniej rozmrozić.

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


Bakłażanowa zapiekanka z fetą

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bakłażan - 600 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
3 łyżki

śmietana 18 % - 1 szklanka

oliwki - 200 gramów

ser feta - 1 opakowanie

natka pietruszki - 1 pęczek

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

jajko - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 1 łyżka

bułka tarta - 2 łyżki

pieprz do smaku

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. Bakłażana pokrój w plastry, oprósz przyprawą Knorr i odstaw na 15 minut. Po tym czasie osusz

plastry ręcznikiem papierowym.

2. Oliwki pokrój na połówki, natkę pietruszki posiekaj. Naczynie żaroodporne posmaruj oliwą i

oprósz bułką tartą. Ułóż bakłażana, a na niego oliwki.

3. Śmietanę wymieszaj z jajkami, dopraw pieprzem, odrobiną soli i gałką muszkatołową. Sosem

zalej zapiekankę.

4. Posyp na wierzchu natką pietruszki. Ketchup rozłóż równomiernie na powierzchni zapiekanki i

obłóż pokruszoną fetą. Nagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni i piecz przez 25 minut.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bakłażan - 600 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
3 łyżki

śmietana 18 % - 1 szklanka

oliwki - 200 gramów

ser feta - 1 opakowanie

natka pietruszki - 1 pęczek

Ketchup Hellmann's Łagodny - 3 łyżki

jajko - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 1 łyżka

bułka tarta - 2 łyżki

pieprz do smaku

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

1. Bakłażana pokrój w plastry, oprósz przyprawą Knorr i odstaw na 15 minut. Po tym czasie osusz

plastry ręcznikiem papierowym.

2. Oliwki pokrój na połówki, natkę pietruszki posiekaj. Naczynie żaroodporne posmaruj oliwą i

oprósz bułką tartą. Ułóż bakłażana, a na niego oliwki.

3. Śmietanę wymieszaj z jajkami, dopraw pieprzem, odrobiną soli i gałką muszkatołową. Sosem

zalej zapiekankę.

4. Posyp na wierzchu natką pietruszki. Ketchup rozłóż równomiernie na powierzchni zapiekanki i

obłóż pokruszoną fetą. Nagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni i piecz przez 25 minut.

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


Duszona wołowina z warzywami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowe - 600 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

marchew - 2 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

cebula - 2 sztuki

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

musztarda - 1 łyżeczka

mąka - 2 łyżki

ziele angielskie - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę, oprósz mąką, obsmaż w garnku na złoty kolor, wyjmij z garnka.

2. Warzywa pokrój w plastry i obsmaż w tym samym garnku. Dodaj koncentrat pomidorowy,

musztardę, ziele oraz liść laurowy. Smaż chwilę razem.

3. Dodaj mięso, wlej 600 ml wody i doprowadź do wrzenia. Dodaj Esencję do duszonych mięs

Knorr, która sprawi, że całość nabierze pełnego smaku. Zmniejsz ogień i duś do momentu, gdy

mięso będzie miękkie. Dopraw do smaku i podawaj z kaszą 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


Faszerowany bakłażan à la gyros

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

bakłażan - 2 sztuki

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę oraz czosnek posiekaj. Kurczaka pokrój w drobną kostkę i podsmaż wszystko na

patelni. Dopraw mięso przyprawą do złotego kurczaka.

2. Do mięsa dodaj posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz Fix Knorr. Wszystko

wymieszaj i duś, aż sos zgęstnieje.

3. W tym czasie umyj dokładnie bakłażana, odetnij końcówki i przetnij go wzdłuż na pół.

Następnie wytnij małym nożykiem miąższ.

4. Teraz włóż do bakłażana farsz z kurczaka. Całość zapiekaj przez 15 minut w 180 °C. Danie

bardzo dobrze smakuje z sosem jogurtowym.

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


Halibut z prawdziwkami i risotto z pęczaku

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet halibuta ze skórą - 800 gramów

wędzony oscypek owczy - 100 gramów

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

rukiew wodna - 200 gramów

buraki - 400 gramów

szalotka - 200 gramów

kasza pęczak - 400 gramów

miód pitny trójniak - 100 mililitrów

suszone borowiki - 100 gramów

czosnek - 3 ząbki

tymianek - 1 pęczek

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 2 ziarna

pestki dyni - 50 gramów

cukier - 1 łyżka

papryka - 1 łyżeczka

olej z pestek dyni - 100 mililitrów

masło - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Halibuta umyj, osusz i pokrój na cztery właściwej wielkości steki. Mięso oprósz odrobiną soli,

pieprzu, skrop sokiem z cytryny. Odstaw na chwilę na bok.

2. Grzyby umieść w pojemniku blendera. Zmiksuj na pył, wymieszaj z drobno posiekanym

tymiankiem. W mieszance obtocz rybę, przyciskając mięso tak, aby przykleiło się jak najwięcej

grzybów z ziołami.

3. Buraki umyj, posmaruj oliwą i upiecz w piekarniku (180 stopni przez około 40 minut).

4. Szalotkę pokrój w kostkę. Podsmaż na oliwie, dodaj posiekany czosnek, pęczak, ziele

angielskie i liść laurowy. Smaż chwilę, całość podlej 0,5 litrem wody i dodaj Bulionetkę Domową

Drobiową Knorr. Kaszę gotuj na wolnym ogniu do momentu kiedy odparuje płyn. W razie

potrzeby, jeśli kasza będzie nadal twarda, podlej jeszcze 200 mililitrami wody. Pod koniec



gotowania wlej miód pitny, dodaj sok z cytryny, masło i starty oscypek. Risotto z kaszy powinno

mieć luźną konsystencję.

5. Buraki obierz ze skórki. Pokrój w plastry, obsmaż razem z listkami rukwi wodnej na patelni, na

oleju z pestek dyni. Dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą i cukrem.

6. Halibuta obsmaż na oliwie na patelni – smaż po 2 minuty z każdej strony.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki (najlepiej ugotowane dzień
wcześniej) - 1 kilogram

mąka pszenna - 40 gramów

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr
1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 60 gramów

jajko - 1 sztuka

grzyby suszone - 1 opakowanie

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

śmietana - 0.5 szklanek

natka pietruszki - 1 pęczek

sól - 1 szczypta

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto na kluski śląskie. Ziemniaki przetrzyj przez praskę, następnie dodaj jajko oraz

sól i wymieszaj.

2. Teraz dodaj obie mąki i dość szybko wyrób ciasto. Jeśli będzie się kleiło dodaj więcej mąki.

Pamiętaj jednak, żeby nie wyrabiać ciasta zbyt długo, bo zrobi się kleiste i po ugotowaniu twarde.

3. Z ciasta odrywaj mniejsze kawałki i dłońmi uformuj wałek. Każdy pokrój na małe (2

centymetrowe) kawałki.

4. Ciasto formuj w dłoniach na okrągłe kulki. W każdej zrób palcem małe wgłębienie. Gotowe

kluski gotuj kilka minut, aż wypłyną, w osolonym wrzątku. Podawaj z przygotowanym sosem

grzybowym i posiekaną natką pietruszki.

5. Sos grzybowy: Grzyby namocz, a następnie pokrój w paski. Cebule i czosnek pokrój w drobną

kostkę.

6. W rondelku rozgrzej olej, podsmaż cebulę i czosnek. Jak nabiorą rumianego koloru dodaj

grzyby, wlej szklankę wody z moczenia grzybów oraz szklankę wody czystej. Całość zagotuj.

7. Zestaw garnek z ognia i dodaj trzy esencje do sosu. Całość dokładnie rozmieszaj aby nie było

żadnych grudek dodaj śmietanę, sos gotuj kilka minut, aż zgęstnieje.



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


Kotlet schabowy faszerowany kurkami

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kotlety schabowe - 4 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Sos do pieczeni jasny Knorr - 1
opakowanie

kurki - 200 gramów

suszona żurawina - 50 gramów

szalotki - 2 sztuki

gałązka tymianku - 1 sztuka

oscypek - 100 gramów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

mąka pszenna - 50 gramów

tłuszcz - 100 gramów

woda - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Umyj grzyby, oczyść z wszelkich zabrudzeń, przekrój na pół. Szalotki i czosnek drobno

posiekaj.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż szalotki i czosnek, a następnie dodaj grzyby. Wszystko

razem smaż około 10 minut, dopraw do smaku posiekanym tymiankiem. Grzyby odstaw na bok,

aby ostygły. Do zimnych grzybów dodaj startego oscypka i żurawinę.

3. Kotlety umyj i osusz, w mięsie, ostrym nożem zrób wąskie nacięcie – utwórz kieszeń.

4. Mięso napełnij farszem. Kotlety oprósz Przyprawą do mięsa Knorr, obtocz w mące i obsmaż na

patelni z obu stron.

5. Pod koniec smażenia dodaj rozmieszany w 200 mililitrach wody sos Knorr.

6. Wszystko razem duś pod przykryciem około 10 minut tak, aby kotlety nie były surowe.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

grzyby suszone (podgrzybki) - 10 sztuk

pieczarki, pokrojone w plastry - 25 sztuk

cebula - 2 sztuki

śmietana gęsta - 200 mililitrów

ser żółty, starty - 100 gramów

oliwa - 4 łyżki

bazylia kilka listków

Sposób przygotowania:

1. Suszone grzyby namocz w 300 ml wrzącej wody. Odcedź je i pokrój w cienkie paski, wywar

zachowaj.

2. Cebule pokrój w drobną kostkę - połowę przesmaż na oliwie. Wlej śmietanę i gotuj 3-4 minuty.

Sos dopraw do smaku.

3. Pozostałą cebulę przesmaż na oliwie, dodaj pieczarki oraz namoczone grzyby i smaż kilka

minut razem na mocnym ogniu. Wlej wywar z grzybów i dodaj Fix Lasagne – sos doprowadź do

wrzenia i gotuj 5 minut.

4. Naczynie żaroodporne o wym. 28x20 cm posmaruj śmietanowym sosem i ułóż 3 płaty

makaronu. Posmaruj ponownie białym sosem, posyp serem i nałóż warstwę grzybowego sosu.

Przykryj płatami makaronu i znów posmaruj sosem śmietanowym. Czynność tę powtórz do

momentu wykorzystania wszystkich składników (3 warstwy).

5. Ostatnią warstwę makaronu posmaruj pozostałym śmietanowym sosem i posyp startym serem.

Lasagnę wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika i zapiekaj przez 40 minut. Gotową

zapiekankę udekoruj listkami bazylii.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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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
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Makaron orkiszowy z rukolą i mozzarellą w
pomidorowo-kaparowym sosie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron orkiszowy - 200 gramów

piersi z kurczaka - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

średnia cebula - 1 sztuka

pieczarki - 150 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

rukola - 100 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

kapary - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według wskazań producenta.

2. Na rozgrzanej oliwie w garnku podsmaż cebulkę pokrojona w kostkę, gdy się zeszkli dodaj

pieczarki pokrojone w plastry oraz kurczaka pokrojonego w paseczki. Smaż chwilę. Następnie

dodaj pomidorki z puszki i kapary.

3. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - nada on potrawie

odpowiedniego smaku oraz poprawi konsystencję sosu.

4. Sos połącz z makaronem. Tuz przed podaniem dodaj opakowanie kulek mozzarelli oraz garść

rukoli. Całość dokładnie wymieszaj.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

gotowe naleśniki - 12 sztuk

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

pieczarki - 200 gramów

śmietana - 1 szklanka

ser żółty - 200 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paski, pieczarki w plastry. Przyprawę Knorr wymieszaj z olejem i natrzyj nią

mięso. Kurczaka i pieczarki obsmaż na patelni i wystudź.

2. Farsz wymieszaj z tartym serem i zawiń w naleśniki. Do nadzienia możesz też dodać kukurydzę

z puszki lub pokrojoną szynkę.

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i wodą i wlej do żaroodpornego naczynia. Ułóż w nim

naleśniki i piecz przez 20 minut w temperaturze 180 °C.
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Naleśniki z szynką i pieczarkami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szynka - 150 gramów

pieczarki - 200 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

cebula - 1 sztuka

margaryna - 3 łyżki

jajka - 2 sztuki

mąka - 120 gramów

mleko - 250 mililitrów

olej słonecznikowy - 10 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Za pomocą blendera zmiksuj mleko z jajkami i miękką margaryną. Następnie połącz z mąką do

uzyskania jednolitej masy.

2. Nalewaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię z olejem. Smaż naleśniki z obu stron.

3. Na patelni z rozgrzaną margaryną zeszklij drobno posiekaną cebulę. Następnie dodaj pieczarki

pokrojone w cienkie plastry. Gdy będą one miękkie, dodaj szynkę pokrojoną w paski. Smaż przez

chwilę. Farsz dopraw przyprawą Knorr.

4. Zawijaj pieczarkowo-szynkowe nadzienie w naleśnik i podawaj. Tak przygotowane naleśniki

możesz również posypać serem i zapiec.
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http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony topinambur z rukolą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karczochy jerozolimskie (topinambur) -
500 gramów

gałązka rozmarynu - 2 sztuki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

rukola - 200 gramów

parmezan w płatkach - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Topinambur obierz. Następnie skrop go łyżką oliwy iposyp posiekanym rozmarynem i świeżo

startym pieprzem. Wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika na około 20 minut.

2. W tym czasie przygotuj dresing z oliwy trzech łyżek wody i sosu sałatkowego Knorr.

3. Upieczony topinambur pokrój w plastry, pomieszaj z dresingiem i rukolą. Sałatkę podawaj

posypaną z wierzchu parmezanem oraz kwiatami dzikiego słonecznika.

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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Pieczony topinambur z rukolą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karczochy jerozolimskie (topinambur) -
500 gramów

gałązka rozmarynu - 2 sztuki

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

rukola - 200 gramów

parmezan w płatkach - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Topinambur obierz. Następnie skrop go łyżką oliwy iposyp posiekanym rozmarynem i świeżo

startym pieprzem. Wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika na około 20 minut.

2. W tym czasie przygotuj dresing z oliwy trzech łyżek wody i sosu sałatkowego Knorr.

3. Upieczony topinambur pokrój w plastry, pomieszaj z dresingiem i rukolą. Sałatkę podawaj

posypaną z wierzchu parmezanem oraz kwiatami dzikiego słonecznika.

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 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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Polędwiczki w sosie grzybowym

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 4 sztuki

Sos grzybowy Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

grzyby mrożone - 500 gramów

śmietana kremówka 30% - 100 mililitrów

ziemniaki - 400 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz. Ugotuj w lekko słonej wodzie i przygotuj purée.

2. Polędwiczki oczyść z błon, pokrój na mniejsze kawałki i posyp przyprawą Knorr. Smaż na

rozgrzanej patelni z olejem, z obu stron na złoto.

3. Na drugiej patelni zeszklij pokrojoną w kostkę cebulę. Następnie dodaj rozmrożone grzyby

pokrojone w mniejsze kawałki. Smaż, aż płyn odparuje.

4. Sos grzybowy Knorr połącz ze śmietaną kremówką i szklanką wody. Wlej na patelnię z

grzybami.

5. Dodaj mięso i duś około 10 minut. Podawaj polędwiczki z purée ziemniaczanym.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pulpety w sosie pieczarkowo-serowym

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 200 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżeczki

pieczarki - 200 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kajzerka - 1 sztuka

śmietana 18% - 100 mililitrów

olej roślinny - 4 łyżki

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Bułkę namocz w wodzie i odciśnij. Mięso mielone wymieszaj z jajkiem, bułką oraz przyprawą

Knorr. By wzbogacić jego smak, możesz dodać posiekaną natkę pietruszki.

2. Z mięsa uformuj kulki i obsmaż je na rozgrzanym oleju. Pieczarki pokrój w plastry, dodaj na

patelnię i smaż dodatkowe 10 minut.

3. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką wody oraz śmietaną i wlej na patelnię. Gotuj pod przykryciem

przez 10 minut. Podawaj z ryżem.

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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Roladki z bakłażana

przepisy.pl

40 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

bakłażany - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mascarpone - 100 gramów

ser ricotta - 100 gramów

mozzarella - 100 gramów

parmezan - 50 gramów

pomidory z puszki - 1 opakowanie

orzeszki pinii - 10 gramów

gęsta śmietana - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

salami - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bakłażany pokrój wzdłuż w 0,5cm plastry. Obficie oprósz solą i pozostaw na 20 minut. Po tym

czasie wyciśnij z nich powstałe soki a samego bakłażana opłucz po bieżącą wodą z nadmiaru

soli.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i ostrą papryczkę. Dodaj

pokrojoną w kostkę kiełbasę, orzeszki pinii oraz pokrojone w kostkę suszone pomidory. Całość

chwilę smaż a następnie usuń nadmiar tłuszczu. Farsz odstaw na bok do ostygnięcia.

3. W garnku wymieszaj Knorr Naturalnie smaczne z pomidorami z puszki i dodaj trochę wody.

Całość zagotuj. Połowę sosu przełóż do naczynia żaroodpornego.

4. Do podsmażonego farszu dodaj sery mascarpone, mozzarella i ricotta. Całość dokładnie

wymieszaj.

5. Nałóż farsz na plastry bakłażana, rozsmaruj i zroluj każdy plaster tworząc roladki. Gotowe

roladki ułóż na sosie. Całość przykryj kolejną warstwą sosu.



6. Na wierzch nałóż śmietanę. Całość posyp parmezanem. Wszystko razem piecz w nagrzanym

do 180°C piekarniku około 30 minut. Bakłażany podawaj posypane posiekaną bazylią.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Sałatka z pieczonych buraków i sera blue -
VIDEO

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

buraki - 4 sztuki

zielona sałata - 200 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

cykoria - kilka listków

ser typu blue - 150 gramów

orzechy włoskie - 100 gramów

miód - 1 łyżka

ocet balsamiczny lub z czerwonego wina

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki dokładnie umyj. Skrop odrobiną oliwy i posyp solą morską. Następnie zawiń w folię

aluminiową, piecz w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni przez godzinę. Odstaw do ostygnięcia.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą i odrobiną wody. Dopraw octem i miodem.

3. Wystudzone buraki obierz ze skórki, pokrój w paski i połącz z orzechami. Na talerzu ułóż liście

cykorii, następnie połóż buraki z orzechami oraz liście zielonej sałaty.

4. Pokrusz ser i posyp nim wierzch sałatki. Całość polej przygotowanym wcześniej sosem

sałatkowym Knorr.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 600 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

grzyby suszone (podgrzybki lub
prawdziwki) - 8 sztuk

rozmaryn świeży gałązka - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Grzyby zalej 250 ml wrzącej wody, przykryj i odstaw na 10 minut. Po tym czasie grzyby pokrój

w cienkie paseczki, a wywar pozostaw.

2. Mięso osusz i posyp przyprawą do mięs. Obsmaż na rozgrzanej patelni z każdej strony a

następnie włóż do nagrzanego piekarnika i piecz przez 50 minut w temp. 180 °C.

3. Na tą samą, rozgrzaną patelnię wlej wywar z moczenia grzybów, dodaj pokrojone grzyby,

rozmaryn oraz esencję, dzięki której sos będzie gesty i dobrze doprawiony – sos gotuj 2-3 minuty.

Dodaj świeży rozmaryn. Upieczone mięso pokrój w plastry i podawaj z przygotowanym sosem

oraz kaszą.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Wołowina po burgundzku podana z kaszą

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

wołowina np. karkówka - 1 kilogram

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 2
opakowania

oliwa z oliwek - 4 łyżki

wędzony boczek - 200 gramów

ząbki czosnku - 200 gramów

pomidory pelatti z puszki - 2 opakowania

szalotki - 10 sztuk

marchewka - 1 sztuka

pieczarki - 500 gramów

czerwone wino, najlepiej Pinot Noir - 500
mililitrów

kasza gryczana w torebce - 3 opakowania

świeży rozmaryn, gałązka - 1 sztuka

świeży tymianek, gałązka - 1 sztuka

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 4 ziarna

czarny pieprz - 4 ziarna

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojony w grubsza kostkę boczek. Gdy się dobrze

wytopi dodaj przekrojone na pół szalotki i smaż dłuższą chwilę aby się zeszklą. Dodaj przekrojone

na pół pieczarki i marchew pokrojona w pół plastry.

2. Po tym czasie zbierz podsmażone produkty i odłóż je na bok. W tym samym garnku przesmaż

pokrojona w gruba kostkę 2 na 2 cm wołowinę. Gdy delikatnie zbrązowieje zalej ja czerwonym

winem. Wszystko razem gotuj na szybkim ogniu aż wino prawie zupełnie odparuje. Dodaj wtedy

pomidory z puszki i pół szklanki wody.

3. Dodaj przyprawy, posiekany czosnek, pieprz ziele angielskie, liść laurowy, rozmaryn, tymianek

oraz Knorr Naturalnie smaczne. Nada o potrawie odpowiedniego smaku oraz poprawi

konsystencję sosu.

4. Całość duś pod przykryciem około 30 minut. Po tym czasie do garnka przełóż na powrót



podsmażone produkty. Wszystko razem duś jeszcze około 20 minut do momentu aż mięso będzie

miękkie.

5. W garnku ugotuj kasze gryczaną według zaleceń producenta. Ugotowaną kasze podawaj z

gulaszem.

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

przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki - 10 sztuk

śmietana - 250 mililitrów

natka pietruszki

miąższ z ziemniaków

filety śledziowe - 3 sztuki

Przyprawa w płynie Delikat Knorr

jajka - 2 sztuki

cebula - 1 łyżka

śmietana - 2 łyżki

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki ugotuj w mundurach i wydrąż środki.

2. Filety śledziowe zmiel, posiekaj miąższ z ziemniaków i cebulę, dodaj pieprz, surowe jajka,

śmietanę i wymieszaj.

3. Farsz dopraw Przyprawą w płynie Delikat Knorr, dodaj natkę pietruszki i ponownie wymieszaj.

4. Tak powstałym farszem wypełnij ziemniaki. Przełóż do naczynia żaroodpornego, zalej

śmietaną i zapiecz w piekarniku przez 30 minut. Podawaj z posiekaną natką pietruszki.

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


Ziemniaki zapiekane w ziołach

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ziemniaki - 600 gramów

Sos pieczarkowy ze śmietanką Knorr -
1 opakowanie

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

śmietana - 250 mililitrów

ząbek czosnku - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

starty żółty ser typu Gouda - 3 łyżki

masło

Sposób przygotowania:

1. Umyj i obierz ziemniaki, pokrój w cienkie plastry. Natłuść naczynie do zapiekania masłem,

następnie ułóż w nim przygotowane ziemniaki.

2. Wymieszaj Sos pieczarkowy ze śmietanką Knorr ze śmietaną. Posiekaj czosnek oraz zioła.

Dodaj wraz ze szczyptą gałki muszkatołowej i Przyprawą Uniwersalną Delikat Knorr do sosu, po

czym lekko przemieszaj.

3. Ziemniaki ułożone w naczyniu zalej przygotowanym sosem. Na koniec posyp całość startym

serem (możesz też użyć sera typu feta) i piecz przez 40 minut w temperaturze 170 stopni.
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Zupa krem z selera

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

porcja rosołowa - 1 kilogram

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

duża marchewka - 1 sztuka

duża pietruszka - 1 sztuka

por - 1 sztuka

średni seler - 1 sztuka

duże ziemniaki - 2 sztuki

ziele angielskie

liść laurowy - 2 sztuki

biały pieprz - 4 ziarna

woda - 2 litry

śmietana

Sposób przygotowania:

1. Włóż do garnka wszystkie składniki, z wyjątkiem śmietany, i zalej około 2 litrami wody.

Następnie ugotuj na wolnym ogniu intensywny rosół.

2. Wyjmij marchew, mięso i przyprawy z garnka.

3. Rosół zmiksuj z pozostałymi w nim warzywami.

4. Dopraw zupę kostką Rosołu z kury Knorr, a następnie zapraw ją śmietaną. Podawaj.

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