


Risotto

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż do risotto arborio - 500 gramów

Rosół szlachetny drobiowo-warzywny
Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

łodyga selera naciowego - 2 sztuki

woda - 1 litr

margaryna - 30 gramów

białe wytrawne wino - 150 mililitrów

parmezan lub inny żółty ser - 150 gramów

świeżo mielony czarny pieprz - 1 szczypta

olej - 2 łyżki

śmietana 30% - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej patelni z olejem i margaryną zeszklij posiekaną cebulę, czosnek i seler.

2. Kiedy warzywa zmiękną, dodaj suchy ryż i mieszaj go na patelni przez minutę. Następnie dodaj

wino i poczekaj, aż odparuje.

3. Teraz wlej 1 l wody i dodaj kostkę Knorr. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj około 15 minut na

wolnym ogniu.

4. Gdy ryż zrobi się miękki, wlej 100 ml śmietanki.

5. Następnie dodaj ser. Wymieszaj i natychmiast podawaj. Na końcu posyp całość świeżo

mielonym pieprzem. Risotto będzie smaczniejsze, jeśli użyjesz parmezanu zamiast zwykłego

sera. Pamiętaj również, aby je podać od razu po przygotowaniu.

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 koperkowe

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż do risotto arborio - 500 gramów

Rosół szlachetny drobiowo-warzywny
Knorr - 1 sztuka

koper włoski - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

woda - 1 litr

cytryna - 1 sztuka

margaryna - 2 łyżki

śmietana - 100 mililitrów

świeżo mielony czarny pieprz - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 2 łyżki

świeży koperek - 0.5 pęczków

cebula - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Koper włoski oczyść z zewnętrznych części. Następnie przekrój go na pół i pokrój w cienkie

plastry.

2. Na patelni z margaryną i oliwą zeszklij posiekaną cebulę i czosnek. Następnie dodaj suchy ryż i

mieszaj go przez około 1 minutę.

3. Wlej 1 litr wody i dodaj kostkę Knorr. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj około 15 minut na

wolnym ogniu.

4. Pod koniec gotowania ryżu dodaj pokrojony koper i śmietankę. Całość gotuj jeszcze około 5

minut.

5. Po tym czasie dodaj drobno posiekany koperek, świeżo mielony pieprz oraz sok z cytryny.

Podawaj od razu po przygotowaniu. Takie risotto możesz podawać samodzielnie lub jako dodatek

do grillowanych ryb.

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 groszkiem i serem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

oliwa z oliwek - 6 łyżek

duża cebula - 1 sztuka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

woda - 800 mililitrów

mrożony zielony groszek (można użyć
świeżego) - 500 gramów

płatki parmezanu - 30 gramów

starty parmezan - 60 gramów

świeżo mielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj wywar z wody i Bulionu na włoszczyźnie Knorr. Do gotującego się bulionu wrzuć

groszek, gotuj do miękkości.

2. Wyjmij groszek, połowę zmiksuj. Bulion zachowaj.

3. Posiekaj drobno cebulę. W dużym garnku rozgrzej oliwę, dodaj cebulę i zeszklij. Dodaj ryż,

wymieszaj, podsmaż chwilę.

4. Do garnka zacznij dodawać gorący bulion. Dolewaj po łyżce wazowej i mieszaj do wchłonięcia.

Kiedy ryż będzie już miękki, przestań dodawać bulion.

5. Dodaj starty parmezan, pieprz, puree z groszku, oraz groszek w całości, wymieszaj.

6. Zdejmij garnek z ognia i pozostaw przez minutę pod przykryciem.

7. Risotto wyłóż na ciepłe talerze i posyp płatkami parmezanu.

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 kurczakiem i zielonym groszkiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 2 szklanki

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

woda - 1 litr

kieliszek białego wina

cebula szalotka - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

kilka gałązek świeżego tymianku

masło lub margaryna - 2 łyżki

śmietana - 0.5 szklanek

zielony groszek - 1 szklanka

parmezan - 80 gramów

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

świeżo mielony pieprz

Sposób przygotowania:

1. Bulionetkę Knorr zagotuj z 1 l wody, aby powstał bulion.

2. Na patelni rozgrzej połowę oliwy. Podsmaż mięso pokrojone w paski i doprawione świeżym

pieprzem.

3. Wyjmij mięso z patelni i wlej na nią pozostałą oliwę. Podsmaż pokrojone w kostkę szalotkę

oraz czosnek.

4. Dodaj ryż i całość smaż przez kilka minut. Następnie wlej wino.

5. Gdy alkohol odparuje, wlej tyle bulionu, aby zakrył ryż. Gotuj powoli, aż ziarna wchłoną płyn.

Następnie dolej kolejną porcję bulionu. Czynność powtarzaj, aż ryż zmięknie, a całość będzie

półpłynna.

6. Na koniec dodaj do ryżu usmażonego kurczaka, listki tymianku, masło, śmietankę, starty ser i

zielony groszek. Całość gotuj jeszcze 2-3 minuty. Risotto podawaj natychmiast po przygotowaniu

w głębokim talerzu. Powinno być płynne. Na końcu dopraw świeżo mielonym czarnym pieprzem.

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 pomidorami

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

Rosół z kury Knorr

masło - 6 łyżek

cebula - 1 sztuka

woda - 750 mililitrów

wino wytrawne martini - 90 mililitrów

pomidory pelati w puszce - 500 gramów

starty parmezan - 30 gramów

pieprz

świeża bazylia

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno cebulę. W dużym garnku stop cztery łyżki masła, wrzuć cebulę i zeszklij.

Przygotuj bulion z kostki Rosołu z kury Knorr i 750 mililitrów wody.

2. Do cebuli dodaj ryż, wymieszaj i podsmaż chwilę.

3. Ryż z cebulą zalej winem i gotuj mieszając, póki wino nie odparuje.

4. Dodaj rozgniecione pomidory z puszki, wymieszaj i pogotuj chwilę.

5. Do garnka zacznij dodawać wrzący bulion. Dolewaj po łyżce wazowej i mieszaj do

wchłonięcia. Kiedy ryż będzie już miękki, przestań dodawać bulion. Zdejmij garnek z ognia.

6. Dodaj pozostałe masło i starty parmezan. Wymieszaj i pozostaw przez minutę pod przykryciem.

Dopraw czarnym pieprzem i udekoruj liśćmi bazylii.

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 porem i szparagami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

Rama Classic - 2 łyżki

ryż arborio - 200 gramów

szparagi zielone - 400 gramów

por biała część, pokrojony w krązki - 300
gramów

cebula, pokrojona w drobną kostkę - 1
sztuka

starty parmezan - 4 łyżki

posiekana natka pieruszki - 2 łyżki

starta skórka z cytryny - 0.5 łyżeczek

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj bulion z 1 l wody i kostek rosołowych. Szparagi oczyść, pokrój w 2 cm kawałki i sparz

w bulionie.

2. W garnku rozgrzej margarynę i przesmaż pora oraz posiekaną cebulę. Dodaj ryż i dokładnie

wymieszaj. Smaż chwilę razem.

3. Wlej 1/3 część bulionu. Gotuj powoli, następnie wlewaj kolejne porcje bulionu czekając aż

ziarenka ryżu wchłoną płyn.

4. Na koniec dodaj szparagi, natkę pietruszki oraz starty ser. Dopraw pieprzem oraz skórką z

cytryny.

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 szafranem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

masło - 4 łyżki

szalotki - 2 sztuki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

woda - 750 mililitrów

wino wytrawne martini - 90 mililitrów

ser dor blue - 150 gramów

nitki szafranu

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno szalotki. W dużym garnku stop cztery łyżki masła, wrzuć szalotki i zeszklij.

Dodaj ryż, wymieszaj i podsmaż chwilę.

2. Ryż z cebulą zalej winem i gotuj mieszając, póki wino nie odparuje. Przygotuj wywar z Bulionu

na włoszczyźnie Knorr i 750 mililitrów wody.

3. Do ryżu dodaj kilka nitek szafranu.

4. Do garnka zacznij dodawać gorący bulion. Dolewaj po łyżce wazowej i mieszaj do wchłonięcia.

5. Kiedy ryż będzie już miękki, przestań dodawać bulion. Dodaj kawałki sera dor blue, mieszaj

przez chwilę. Następnie zdejmij garnek z ognia i pozostaw przez minutę pod przykryciem.

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 warzywami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

zielony groszek - 0.5 szklanek

brokuł - 0.5 sztuk

szparagi - 0.5 pęczków

suszona żurawina - 40 gramów

śmietana - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W szerokim rondlu podsmaż posiekaną cebulę. Po chwili dodaj ryż. Całość smaż, aż wszystko

się lekko zeszkli.

2. Wlej tyle wody, aby zakryła ryż. Dodaj kostkę Knorr i gotuj, mieszając od czasu do czasu, aż

ryż wchłonie płyn. Ewentualnie ponownie wlej odrobinę wody. Całość gotuj około 18 minut.

3. W tym czasie brokuł podziel na mniejsze różyczki, a szparagi pokrój w plastry.

4. Pod koniec gotowania wlej śmietankę, dodaj wszystkie warzywa i żurawinę. Gotuj jeszcze

około 3 minut. Podawaj od razu po przygotowaniu.

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


Szafranowe risotto ze szparagami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

Bulionetka drobiowa Knorr

masło - 6 łyżek

szalotki - 3 sztuki

woda - 750 mililitrów

wino wytrawne martini - 90 mililitrów

zielone szparagi - 250 gramów

śmietana 18 % - 60 mililitrów

starty parmezan - 60 gramów

nitki szafranu

Sposób przygotowania:

1. Śmietanę wymieszaj z szafranem.

2. Posiekaj szalotki, szparagi pokrój w kawałki. Na patelni stop dwie łyżki masła i zeszklij dwie

posiekane szalotki. Smaż kilka minut. Wlej śmietanę, dodaj szparagi, zagotuj i odstaw.

3. Rozprowadź we wrzącej wodzie bulionetkę Knorr. Gotuj 2 minuty i odstaw.

4. W dużym garnku stop cztery łyżki masła, dodaj szalotkę i zeszklij. Dodaj ryż, wymieszaj i

podsmaż chwilę. Dodaj wino i mieszaj, aż alkohol odparuje.

5. Do garnka zacznij dodawać gorący bulion. Dolewaj po łyżce wazowej i mieszaj do

wchłonięcia. Kiedy ryż będzie już miękki, przestań dodawać bulion.

6. Dodaj resztę masła i starty parmezan oraz podsmażone wcześniej szparagi ze śmietaną.

Wymieszaj, zdejmij garnek z ognia i pozostaw przez minutę pod przykryciem. Risotto wyłóż na

ciepłe talerze.

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


Szafranowe risotto

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż arborio - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

margaryna - 1 łyżka

oliwa z oliwek - 1 łyżka

żółty ser - 150 gramów

kilka nitek szafranu lub kurkuma - 0.5
łyżeczek

wino białe - 150 mililitrów

woda - 1.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. W rondlu rozgrzej oliwę z oliwek i zeszklij drobno posiekaną cebulę.

2. Kostkę Knorr rozpuść w 1,5 litra wrzątku.

3. Wsyp suchy ryż na patelnię i cały czas mieszając, smaż, aż zrobi się przezroczysty. Następnie

wlej trochę rosołu, wymieszaj i zaczekaj, aż płyn wyparuje.

4. Dodaj podgrzane wcześniej wino wraz z kolejną porcją rosołu i mieszając zaczekaj, aż

odparuje połowa płynu. Następnie dodaj resztę rosołu i roztarte nitki szafranu. Gotuj risotto przez

20 minut, aż będzie kleiste i gęste, a ryż wystarczająco miękki.

5. Zdejmij risotto z ognia, dodaj starty ser, margarynę i dokładnie wymieszaj. Podawaj

natychmiast po przygotowaniu

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


Pudding ryżowy o smaku wanilii i kwiatów
pomarańczy

przepisy.pl

45 minut 6 osób Średnie

Składniki:

ryż - 100 gramów

tłuste mleko - 1 litr

cukier - 100 gramów

sól - 0.5 łyżeczek

laska wanilii - 1 sztuka

mąka kukurydziana - 1 łyżka

śmietana tortowa - 125 mililitrów

woda aromatyzowana kwiatem
pomarańczy - 2 łyżeczki

cynamon - 0.25 łyżeczek

Carte d'Or Yoghurt Forest Fruit - 420
gramów

cukier - 120 gramów

woda - 125 mililitrów

suszone kwiaty hibiskusa - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Aby przygotować syrop z hibiskusa, cukier i 500 ml wody gotować w rondlu przez 5 minut.

Dodać kwiaty hibiskusa, zdjąć z ognia. Odczekać, aż powstanie napar, odstawić do ostygnięcia i

zgęstnienia. Odsączyć przed podaniem.

2. Aby przygotować pudding ryżowy, ryż z wodą gotować na średnim lub dużym ogniu do

momentu wchłonięcia przez ryż większości wody.

3. Do ryżu dodać mleko, cukier, sól, przekrojoną laskę wanilii, gotować na małym ogniu przez

około 25 minut, mieszając od czasu do czasu.

4. Mąkę kukurydzianą wymieszać z 2 łyżkami wody, razem ze śmietanką dodać do ryżu, gotować

na małym ogniu, ciągle mieszając, przez 1-2 minuty, aż masa lekko zgęstnieje.

5. Zdjąć z ognia, usunąć wanilię, dodać wodę pomarańczową, wymieszać.

6. Pudding ryżowy rozdzielić do 6 pucharków. Może być spożywany na ciepło, w temperaturze

pokojowej lub na zimno, po schłodzeniu. Przed podaniem każdą porcję deseru oprószyć

cynamonem, serwować z kulką lodów i syropem z hibiskusa.



Mrożona herbata – arbuzowe orzeźwienie

przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dojrzały arbuz - 1 kilogram

Lipton Cytryna - 3 sztuki

gałązki melisy

cytryna - 1 sztuka

syrop cukrowy

Sposób przygotowania:

1. Z arbuza specjalną łyżka wydrąż kulki, przełóż je na tacę i zamroź.

2. Resztę arbuza zmiksuj w kielichu blendera. Skórę pokrój w długie paski

3. Trzy piramidki herbaty Lipton cytrynowa zalej 500 ml gotującej się wody. Napar przykryj

spodkiem odstaw na bo na około 1 minutę aby dobrze się zaparzył.

4. Do dzbanka w połowie napełnionego lodem dodaj zmiksowanego arbuza, zamrożone

wcześniej arbuzowe kulki, listki melisy oraz jedną cytrynę pokrojona w plastry. Całość zalej

naparem z herbaty.

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

	PDFRisotto
	OkRisotto2
	risotto-1
	risotto-koperkowe
	risotto-z-groszkiem-i-serem
	risotto-z-kurczakiem-i-zielonym-groszkiem
	risotto-z-pomidorami
	risotto-z-porem-i-szparagami
	risotto-z-szafranem
	risotto-z-warzywami
	szafranowe-risotto-ze-szparagami
	szafranowe-risotto

	pudding-ryzowy-o-smaku-wanilii-i-kwiatow-pomaranczy
	mrozona-herbata-arbuzowe-orzezwienie



