
przepisy.pl

CZAS NA MIĘCHO



Amerykańskie szaszłyki z rostbefu - Surf and
Turf

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

rostbef - 400 gramów

krewetki - 12 sztuk

Sos Hellmann's STEAK - 6 łyżek

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
2 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

otarta skórka z 1 cytryny

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój w grubą kostkę 3x3 cm. W miseczce

wymieszaj przyprawę Knorr, oliwę oraz połowę natki. Mięso zanurz w marynacie.

2. Krewetki obierz z łupiny pozostawiając jednak dekoracyjny ogonek. Natnij wzdłuż grzbietu i

oczyść je z jelita. W miseczce wymieszaj sos czosnkowy z pozostałą natką oraz skórką z cytryny.

W przygotowanym sosie zamocz krewetki.

3. Na drewniane patyki nabijaj na przemian kawałki rostbefu oraz krewetki.

4. Przygotowane szaszłyki układaj na rozgrzanym grillu i smaż ok. 10 minut przewracając co

chwilę. Gotowe podawaj z sosem Hellmann’s Steak, chrupiącą sałatą z ziołowym dressingiem i

grillowaną grzanką.

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


Grillowane kurczaki po meksykańsku na patyku

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 8 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 2 sztuki

oliwki zielone - 100 gramów

ząbek czosnku - 3 sztuki

limonka - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

ziarna kolendry - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pałki umyj i osusz. Następnie wyluzuj z kości i ścięgien. Mięso pokrój na mniejsze kawałki.

2. Papryki oraz cebule pokrój w 2 cm wielkości kawałki.

3. W misce umieść oliwki, czosnek, oliwę oraz przyprawę Knorr. Wszystko razem zmiksuj na

gładką masę.

4. Kolendrę upraż na suchej patelni i dodaj do marynaty. Kawałki mięsa obtocz w powstałej

paście, a następnie nabijaj na patyki na przemian z warzywami.

5. Tak przygotowane szaszłyki kładź na rozgrzanym grillu i piecz przez 15 minut obracając co

jakiś czas. Gotowe skrop sokiem z limonki i podawaj z sosem Hellmann’s Czosnkowym.

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


Grillowane steki z polędwicy z szynką suszoną,
figami, serem kozim i sosem pieprzowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

polędwica wołowa - 600 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 4
łyżki

szynka Parmeńska lub Schwarzwaldzka -
8 plastrów

figi - 2 sztuki

ser kozi - 100 gramów

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon, osusz papierowym ręcznikiem a następnie przekrój wzdłuż na pół. Z obu

kawałków mięsa wytnij po cztery steki.

2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr z oliwą. Powstałą marynatą pokryj steki, przykryj folią i

odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.

3. Po tym czasie każdy stek zawiń dookoła w plaster szynki. Steki ułóż na rozgrzanym grillu i smaż

po 3 minuty z każdej strony.

4. Na chwilę przed końcem smażenia na każdym steku połóż po kawałku figi oraz koziego sera.

5. Gotowe steki z rozpuszczonym już serem przełóż na półmisek i polej sosem Hellmann’s Green

Pepper. Podawaj z grillowaną grzanką i sałatą.

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


Grillowane steki z rostbefu z Tequilą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

steki z rostbefu - 4 sztuki

Sos Hellmann's STEAK - 4 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżeczka

sok z 1 pomarańczy

tequila - 30 mililitrów

papryczka chilli posiekana - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

mieszanka sałat - 1 opakowanie

suszone pomidory w oleju - 6 sztuk

oliwa od suszonych pomidorów - 3 łyżki

parmezan lub inny twardy ser, starty - 2
łyżki

Sposób przygotowania:

1. Steki umyj i osusz na papierowym ręczniku.

2. W miseczce wymieszaj sos Hellmann’s, który nada marynacie dymny i pikantny smak,

przyprawę Knorr, Tequilę, sok pomarańczowy, miód, oliwę oraz posiekaną papryczkę chilli i

kolendrę.

3. Powstałą marynatą posmaruj dokładnie wołowe steki i odstaw je na 30 minut w chłodne

miejsce.

4. Po tym czasie steki połóż na dobrze rozgrzanym grillu i smaż ok. 10-15 minut odwracając co

jakiś czas. Czas smażenia jest zależny od tego, jak mocno wysmażoną wołowinę lubisz.

5. Sałatę wymieszaj delikatnie z pomidorami, polej oliwą i posyp startym serem. Gotowe steki

podawaj z sałatą i pieczywem.

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


Grillowane żeberka z mocną nutą kolendry i
chilli

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

żeberka wieprzowe - 2 kilogramy

Sos Hellmann's CHILLI - 6 łyżek

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżka

ziarna kolendry - 3 łyżki

miód płynny - 3 łyżki

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

liść laurowy - 4 sztuki

ziele angielskie - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Żeberka podziel na porcje po ok. 6-8 kostek, umyj je i osusz. W garnku rozgrzej odrobinę oliwy.

Obsmaż żeberka z obu stron, dodaj liście i ziele angielskie. Wlej wodę i gotuj żeberka do

miękkości – ok. 45-60 minut. Po tym czasie odcedź żeberka i wystudź.

2. Na suchej rozgrzanej patelni upraż ziarna kolendry, następnie utrzyj je w moździerzu.

3. W miseczce wymieszaj sos Hellmann’s Chilli, który nada mięsu ostry, pomidorowy smak,

przyprawę Knorr, miód, koncentrat pomidorowy oraz oliwę. Dodaj uprażoną kolendrę oraz

pokrojone liście świeżej kolendry. Dodaj uprażoną kolendrę oraz pokrojone liście świeżej

kolendry.

4. Powstałą marynatą posmaruj żeberka i ułóż je na rozgrzanym grillu. Piecz po kilka minut z

każdej strony do momentu, gdy będą rumiane. Pozostałą marynatą smaruj je jeszcze podczas

grillowania.

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


Karkówka wieprzowa glazurowana miodem

przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

karkówka wieprzowa - 1 kilogram

Przyprawa do grilla Knorr - 1 opakowanie

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 100
mililitrów

miód - 3 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

musztarda francuska z ziarnami gorczycy -
2 łyżki

Sos Hellmann's STEAK - 1 opakowanie

starty imbir - 10 gramów

mielona wędzona papryka - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grube, centymetrowe steki. Jeśli plastry będą zbyt duże, możesz je przekroić na

pół.

2. W misce pomieszaj miód, wędzoną paprykę, musztardę, ketchup Hellmann's, imbir i Przyprawę

do grilla Knorr. Wykrojone steki pomieszaj z tak przygotowaną marynatą. Mięso odstaw na co

najmniej 12 godzin do lodówki.

3. Karkówkę grilluj na tackach aluminiowych w średniej temperaturze przez ok. 20 minut, najlepiej

pod przykryciem. Co jakiś czas mięso obracaj i smaruj pozostałą przyprawą do momentu, aż mięso

zrobi się miękkie, a na powierzchni delikatnie zacznie karmelizować się glazura. Podawaj z sosem

Hellmann’s Steak.

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


Karkówka z grilla à la kebab

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 500 gramów

Fix Kebab z sosem czosnkowym Knorr
1 opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

jogurt - 3 łyżki

olej - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój na plastry tak, aby powstało 8 porcji.

2. Natrzyj karkówkę olejem oraz przyprawą z opakowania Fix Knorr.

3. Majonez Babuni Hellmann's wymieszaj z jogurtem i sosem dołączonym do opakowania Fix

Knorr.

4. Mięso smaż na grillu po 4-6 minut z każdej strony, aby było miękkie i soczyste. Podawaj z

sosem. Do grillowanej karkówki świetnie pasuje mieszanka świeżych sałat.

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


Miodowe żeberka z Burbonem i limonką

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 2 kilogramy

Sos Hellmann's STEAK - 4 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżka

miód płynny - 4 łyżki

burbon - 30 mililitrów

otarta skórka z 2 limonek

sok z 2 limonek

ząbki czosnku - 2 sztuki

sos sojowy - 2 łyżki

chilli w płatkach - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Żeberka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. W miseczce połącz miód, Burbon, posiekany

czosnek, przyprawę Knorr, skórkę oraz sok z limonki, chilli oraz sos sojowy.

2. Powstałą marynatą posmaruj żeberka, przykryj folią i wstaw do lodówki na 1-2 godziny.

3. Po tym czasie żeberka ułóż na rozgrzanym grillu i piecz przez ok. 20 minut. Żeberka

przewracaj co chwilę, aby się nie przypaliły. Podczas grillowania pieczenia smaruj pozostałą

marynatą. Gotowe żeberka podawaj z sosem Hellmann’s Steak, który dopełni smak potrawy,

dzięki charakterystycznej nucie BBQ.

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


Pikantne szaszłyki z wołowiną i warzywami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

rostbef - 300 gramów

Sos Hellmann's STEAK - 8 łyżek

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżeczka

boczek wędzony - 200 gramów

papryka zielona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

syrop klonowy - 3 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

pieprz cayenne - 0.5 łyżeczek

sos sojowy - 1 łyżka

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso osusz papierowym ręcznikiem i pokrój w cienkie, długie plastry. Papryki oraz boczek

pokrój w kostkę 2x2 cm.

2. W miseczce wymieszaj sos Hellmann’s Steak (4 łyżki), przyprawę Knorr, syrop klonowy,

musztardę, sos sojowy, olej, posiekany czosnek, natkę pietruszki oraz pieprz. Powstałą marynatą

posmaruj plastry mięsa.

3. Plastry mięsa nabijaj na patyki na przemian z boczkiem oraz warzywami.

4. Szaszłyki układaj na rozgrzanym grillu i smaż 5-8 minut obracają co chwilę. Gotowe podawaj z

Sosem Hellmann’s Steak.

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


Steki ze schabu

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

schab z kością razem z kawałkiem
tłuszczu - 1 kilogram

Sos Hellmann's STEAK - 100 mililitrów

sos Worcestershire - 2 łyżki

olej - 50 mililitrów

świeże posiekane oregano - 1 łyżka

gałązka oregano - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

grubo mielony czarny pieprz - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Schab pokrój w 2 centymetrowe steki. Pozostaw kostki oraz wierzchnia warstwę słoniny.

2. W misce wymieszaj Przyprawę do mięs Knorr, sos Worcestershire, miód, grubo zmielony

pieprz, sos Hellmann’s Steak oraz posiekane zioła. W powstałej marynacie zanurz steki ze

schabu. Całość odstaw na co najmniej jedną godzinę w chłodne miejsce.

3. Steki grilluj na średnio rozgrzanym grillu przez około 20 do 25 minut przekręcając je co jakiś

czas. Podczas grillowania, co jakiś czas nakładaj na mięso marynatę. Mięso podawaj z sosem

Hellmann’s Steak.

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


Szaszłyk z polędwicy wołowej ze śliwkami

przepisy.pl

55 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 500 gramów

suszone śliwki - 400 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 100
mililitrów

plastry boczku - 20 sztuk

cebulki szalotki - 15 sztuk

musztarda sarepska - 4 łyżki

bataty (słodkie ziemniaki) - 2 sztuki

olej roślinny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Śliwki suszone zawiń w boczek. Szalotki zalej wrzącą wodą i odstaw, aby ostygły. Po tym

czasie obierz.

2. Bataty obierz pokrój w kostkę około 1,5x1.5 centymetra. Polędwicę pokrój nieco grubiej, w

kostkę 2x2 cm. Przygotuj marynatę mieszając w misce olej, musztardę oraz przyprawę Knorr.

Zamarynuj w niej pokrojone mięso.

3. Na patyki do szaszłyków nadziewaj po kolei przekrojone na pół cebulki, bataty, śliwkę z

boczkiem, mięso. Czynność powtórz, tak aby na patyku znalazły się po trzy kawałki każdego

składnika.

4. Gotowe szaszłyki grilluj na średnio rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach przez około 20,

do 40 minut, co jakiś czas obracając szaszłyki.

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


Szaszłyki wołowe

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 300 gramów

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 100
mililitrów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

cebulka szalotka - 10 sztuk

boczek wędzony nie parzony - 200
gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

musztarda Dijon - 2 łyżki

majeranek - 2 łyżki

pieprz czarny grubo zmielony - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

czosnek ząbek - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą około 2 cm kostkę. W misce wymieszaj oliwę z oliwek, musztardę,

Przyprawę do mięs Knorr, majeranek, posiekany czosnek oraz grubo zmielony czarny pieprz. W

tak przygotowanej marynacie zanurz kawałki wołowiny i dokładnie w niej wymieszaj.

2. Cebulki obierz, przekrój na pół i sparz wrzącą wodą. Paprykę przekrój na pół, usuń gniazdo

nasienne oraz białe błonki i pokrój w 2 cm kostkę. Boczek pokrój w grube około 0,5 cm plastry, a

następnie w kostkę o wielkości około 2 cm.

3. Wszystkie składniki nakłuwaj na przemian na patyki do szaszłyków. Patyczki dobrze jest

namoczyć wcześniej w zimnej wodzie, dzięki temu nie będą się palić podczas grillowania.

4. Gotowe szaszłyki grilluj około 20 minut przekręcając co jakiś. Podawaj z sosem Hellmann‘s

Green Pepper.

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


Szaszłyki z karkówki z wędzonym boczkiem i
suszoną śliwką

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

karkówka - 300 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann's CHILLI - 4 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem
4 łyżki

boczek wędzony w plastrach - 12 sztuk

śliwki suszone, garstka - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

świeża kolendra (posiekana) - 1 pęczek

patyki drewniane do szaszłyków

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę 3x3 cm. W miseczce wymieszaj sos Chilli Hellmann’s, przyprawę

Knorr, olej oraz pokrojoną kolendrę. W przygotowanej marynacie zanurz pokrojone mięso.

2. Zamarynowane kawałki mięsa owiń w plastry boczku, a następnie nabijaj na przemian ze

śliwkami na drewniane patyki.

3. Szaszłyki piecz na rozgrzanym grillu ok. 15 minut przewracając co jakiś czas. Gotowe podawaj

z sałatą, pieczonymi ziemniakami i sosem czosnkowym.

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


Szaszłyki z rostbefu a la włoska Saltimbocca

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

rostbef - 400 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

Sos Hellmann's GREEN PEPPER - 4
łyżki

szynka Parmeńska lub Schwarzwaldzka -
12 plastrów

suszone pomidory z oliwy - 6 sztuk

pomidorki koktajlowe – kilka sztuk

liście świeżej szałwii

oliwa z suszonych pomidorów - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso osusz papierowym ręcznikiem a następnie pokrój w dość grubą kostkę 3x3 cm.

2. W miseczce wymieszaj oliwę z pomidorów suszonych, przyprawę Knorr oraz skórkę z cytryny.

Powstałą marynata polej mięso. Wymieszaj, aby wszystkie kawałki mięsa były pokryte marynatą.

3. Na każdy kawałek mięsa nałóż liść szałwii oraz po kawałku suszonego pomidora, a następnie

zawiń w plasterek szynki. W taki sposób przygotuj pozostałe mięso.

4. Następnie kawałki mięsa nabijaj na patyki na przemian z koktajlowymi pomidorkami.

5. Szaszłyki ułóż na rozgrzanym grillu i piecz przez 12-15 minut. Gotowe podawaj z ulubioną

sałatą i sosem Hellmann’s Green Pepper.

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


Ziołowe steki wołowe z cytrynową nutą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

steki z polędwicy wołowej - 800 gramów

Sos Hellmann's STEAK - 3 łyżki

Przyprawa do grilla Knorr - 2 łyżki

świeży tymianek listki - 1 łyżeczka

posiekana natka pietruszki - 1 łyżeczka

rozmaryn świeży posiekany - 1 łyżeczka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

skórka otarta z 1 cytryny

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść, osusz papierowym ręcznikiem i pokrój na cztery jednakowej wielkości steki.

2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr, posiekane zioła oraz czosnek, otartą skórkę z cytryny,

musztardę i oliwę. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

3. Przygotowaną marynatą posmaruj steki, obwiąż dookoła szerokim paskiem z aluminiowej folii

(steki zachowają podczas pieczenia ładny, wysoki kształt) i odstaw w chłodne miejsce na 30

minut.

4. Po tym czasie zamarynowane steki kładź na rozgrzanym grillu i smaż ok. 20 minut

przewracając co jakiś czas. Pozostałą marynatą smaruj steki podczas grillowania. Gotowe steki

podawaj z sosem Hellmann’s Steak oraz grillowanymi ziemniakami i sałatą.

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


Orzeźwiająca herbata z cytrusami

przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

Lipton Yellow Label Tea - 250 mililitrów

grejpfrut - 3 plastry

pomarańcza - 1 plaster

cytryna - 2 plastry

cukier brązowy - 1 łyżeczka

kostki lodu - 6 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj napar z czarnej herbaty i odstaw do ostudzenia.

2. W wysokiej szklance ugnieć owoce z cukrem.

3. Dodaj ostudzony napar z herbaty i lód. Smacznego!

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
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