
przepisy.pl

BUNTOWNIK Z WYBORU



Amerykańskie żeberka BBQ

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 1.5 kilogramów

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 200
mililitrów

Bulion na wędzonym boczku Knorr

ząbek czosnku - 4 sztuki

czerwone cebule - 2 sztuki

mielony imbir - 20 gramów

brązowy cukier - 50 gramów

miód - 30 mililitrów

ziarna kolendry - 10 gramów

gałka muszkatołowa - 20 gramów

cynamon - 20 gramów

goździki - 10 gramów

pieprz cayenne - 10 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Umyj żeberka, oczyść i podziel na mniejsze porcje, na przykład po trzy kostki.

2. Zagotuj około 2 litry wody z kostką Knorr.

3. Gotuj żeberka w bulionie około 20 minut. Odstaw do ostygnięcia.

4. Pokrój cebule i czosnek w drobną kostkę i podsmaż w dużym garnku. Dodaj cukier i poczekaj

do momentu, kiedy lekko się z karmelizuje. Ziarna kolendry rozdrobnij w moździerzu i wrzuć do

garnka razem z przyprawą Knorr oraz pozostałymi przyprawami. Następnie dodaj ketchup i duś

przez około 15 minut. Pod koniec sos dopraw miodem. Jeśli będzie zbyt gęsty, dodaj trochę

bulionu, który pozostał z gotowania żeberek. W tak przygotowanym sosie marynuj żeberka co

najmniej jeden dzień.

5. Opiekaj mięso na średnio rozgrzanym grillu około 30 minut lub piecz w rozgrzanym do 160°C

piekarniku przez około 1 godzinę. Podawaj z kolbami kukurydzy i pieczonymi 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


Burritos

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

polędwica wołowa (lub rostbef) - 400
gramów

paczka placków tortilla - 1 sztuka

cebule - 4 sztuki

cynamon - 1 łyżka

sproszkowane ziarna kolendry - 1 łyżka

kumin - 1 łyżka

pęczek natki kolendry - 1 sztuka

papryczka chilli lub jalapeno - 2 sztuki

rodzynki - 50 gramów

sproszkowane goździki - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj natkę kolendry i ostrą papryczkę.

2. Mięso pokrój w drobną kostkę i zamarynuj w przyprawie Knorr, cynamonie, kminie,

sproszkowanych ziarnach kolendry i sproszkowanych goździkach.

3. Całość dokładnie wymieszaj i podsmaż chwilę razem.

4. Nierozpakowane placki tortilli podgrzej w mikrofali przez około 20 – 30 sekund, nakłuwając

kilkakrotnie opakowanie. Ciepłe placki przełóż na deskę, przekrój na pół i zroluj, tworząc stożek

(końcówkę stożka zawiń do góry, aby przez powstałą szczelinę nie spływał sos).

5. Do tak przygotowanego stożka nakładaj farsz.

6. Podsmaż na patelni pokrojone w drobną kostkę cebule, dodaj przygotowane mięso, a

następnie ostrą papryczkę, rodzynki i natkę kolendry.

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


Curry z kurczaka

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż - 150 gramów

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Fix Smażony ryż po chińsku Knorr - 1
opakowanie

pomidor - 3 sztuki

biała cebula - 2 sztuki

zielony groszek - 80 gramów

papryczka chili czerwona - 1 sztuka

curry - 2 łyżki

kumin

gałka muszkatołowa - 1 łyżeczka

ząbek czosnku - 4 sztuki

sok z limonek - 2 sztuki

bulion - 1 szklanka

cynamon

jogurt - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ryż ugotuj według wskazówek na opakowaniu tak, aby był sypki. Po ugotowaniu odstaw do

ostygnięcia.

2. W dużym garnku podsmaż na oleju posiekany czosnek, chilli oraz cebulę.

3. Gdy warzywa się zrumienią dodaj curry, kumin, cynamon i gałkę muszkatołową. Podsmaż

chwilę, żeby potrawa nabrała aromatu.

4. Następnie dodaj rozdrobnione pomidory i sok z limonek, i duś przez około 10 minut, aż

powstanie gęsty sos.

5. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką bulionu. Wlej powstały płyn do pomidorów i całość duś przez

około 15 minut, aż sos zgęstnieje.

6. Kurczaka pokrój w kostkę i wraz z groszkiem wrzuć do sosu.

7. Do naczynia żaroodpornego wsyp ryż. Następnie zalej go gęstym sosem z mięsem. Naczynie

przykryj i piecz w 180 stopniach przez 20 minut. Podawaj polane jogurtem.



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


Hiszpański gulasz z biała fasolą

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jagnięcina (np.udziec) lub wieprzowina - 1
kilogram

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 2
opakowania

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

papryczka chilli - 1 sztuka

kapary - 2 łyżki

szalotki - 6 sztuk

czerwone wino - 300 mililitrów

biała fasola wcześniej obgotowana - 100
gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

gałązki rozmarynu - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojone w kostkę mięso. Gdy odparują wszystkie soki dodaj

przekrojone na pół cebulki i smaż aż się zarumienią. Wlej czerwone wino i gotuj tak długo aż

zupełnie odparuje.

2. Do garnka włóż posiekaną papryczkę chilli, kapary, dodaj podgotowana wcześniej białą fasolę,

kilka gałązek rozmarynu.

3. Dodaj pomidory, następnie wlej 400 ml wody, dodaj Knorr Naturalnie smaczne - zagęści i

doprawi on odpowiednio potrawę.

4. Całość duś pod przykryciem około 40 minut aż mięso zmięknie a sos zgęstnieje.

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 musztardą francuską i tzatzikami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab karkowy pokrojony w 1 cm grubości
steki - 400 gramów

Przyprawa do grilla Knorr - 1 łyżka

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem -
100 mililitrów

czarny pieprz, ziarna - 1 łyżka

goździki - 6 sztuk

musztarda francuska z całą gorczycą - 2
łyżki

zielony ogórek - 2 sztuki

świeża mięta - 1 pęczek

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W moździerzu rozkrusz na grube kawałki czarny pieprz i goździki.

2. W misce pomieszaj ze sobą oliwę, musztardę francuską, Przyprawę Knorr oraz rozkruszone

przyprawy. W powstałej marynacie zanurz mięso i odstaw je na co najmniej jedną godzinę w

chłodne miejsce.

3. Steki grilluj po koło 10 minut z każdej strony na średnio rozgrzanym grillu do momentu, aż będą

miękkie i nie będzie z nich wypływała krew.

4. W międzyczasie przygotuj tzatziki.Obierz ogórki usuń z nich gniazda nasienne, posiekaj miętę.

Ogórki pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce. Wszystko razem połącz 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


Kurczak po meksykańsku

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 350 gramów

Fix Chili con carne Knorr - 1
opakowanie

cebula - 100 gramów

czerwona fasola - 1 opakowanie

kukurydza - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

ugotowany ryż - 200 gramów

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka i cebulę pokrój w kostkę, podsmaż w garnku w małej ilości tłuszczu.

2. Dodaj czerwoną fasolę, kukurydzę i pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę.

3. Fix rozmieszaj w 300 mililitrach zimnej wody i dodaj do potrawy. Chwilę gotuj.

4. Gotowe danie podawaj 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


Kurczak - Tickka

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 400 gramów

jogurt naturalny - 100 mililitrów

Naturalna Przyprawa do kurczaka
pikantna Knorr - 2 łyżki

szalotki - 2 sztuki

ząbek czosnku - 4 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

kumin - 1 łyżka

zmielone ziarna kolendry - 1 łyżka

kardamon - 4 ziarna

cynamon - 1 łyżka

limonka - 1 sztuka

goździki - 5 sztuk

czarny pieprz - 6 ziaren

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

przecier pomidorowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W moździerzu (lub za pomocą noża na desce) posiekaj szalotki, czosnek, imbir chili, goździki,

kardamon, czarny pieprz. Wszystkie składniki połącz z przecierem pomidorowym, jogurtem.

Dodaj dwie łyżki przyprawy Knorr i sok z wyciśniętej limonki.

2. Umieść w marynacie kurczaka. Dokładnie wymieszaj i pozostaw na noc w lodówce pod

przykryciem.

3. Przełóż kurczaka do naczynia żaroodpornego.

4. Piecz w piekarniku nagrzanym do 190 stopni przez około 60 minut. Kurczaka podawaj na ryżu

z raitą.

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

przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

cebula - 2 sztuki

czosnek ząbki - 2 sztuki

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone wołowe - 500 gramów

czerwone wino - 150 mililitrów

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

makaron Lasagne - 1 opakowanie

mleko - 500 mililitrów

mąka - 3 łyżki

masło - 60 gramów

ser żółty - 150 gramów

gałka muszkatołowa

oliwa

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebule i czosnek pokrój w drobną kostkę, wrzuć na rozgrzaną oliwę. Jak tylko się przesmażą

dodaj mielone mięso i smaż powoli.

2. Wlej wino i poczekaj, aż odparuje.

3. Fix Knorr wymieszaj w 400 mililitrach wody i wlej do mięsa. Całość duś powoli około 20 minut,

mięso powinno być miękkie, a sos gęsty.

4. W tym czasie przygotuj sos beszamel. W rondelku rozpuść masło i wsyp mąkę. Mieszaj, aż

mąka połączy się z tłuszczem.

5. Teraz wlej mleko i energicznie mieszaj tak, aby rozbić wszystkie grudki. Sos zagotuj, dopraw

szczyptą soli oraz gałką muszkatołową. Na końcu dodaj do gorącego sosu połowę startego sera

(najlepszy będzie o wyrazistym smaku). Mieszaj, aż ser się roztopi.

6. Najlepiej w kwadratowym lub prostokątnym naczyniu żaroodpornym układaj lasagne. Najpierw

posmaruj dno sosem beszamel, następnie układaj surowy makaron tak, aby płaty pokryły dno i

lekko zachodziły jeden za drugi.

7. Następnie ponownie posmaruj makaron sosem beszamel. Później nałóż warstwę mięsa,



następnie połóż drugą warstwę makaronu i beszamelu. Czynność powtarzaj do wyczerpania

mięsa. Ostatnią warstwę przykryj makaronem i polej po wierzchu obficie pozostałym

beszamelem. Na końcu posyp serem i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 °C przez 30 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


Makaron tagliatelle z kurczakiem i chilli

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 300 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr

makaron tagliatelle - 300 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

cebule szalotki - 2 sztuki

papryczka chilli - 1 sztuka

natka pietruszki (posiekana)

sok z 1 cytryny

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

płatki parmezanu - 12 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Oczyść pierś z kurczaka, wysusz, pokrój w cienkie paski. Zamarynuj w przyprawie Knorr.

Odstaw na 60 minut.

2. Ugotuj makaron al dente. Posiekaj czosnek, szalotki i chilli.

3. Rozgrzej na patelni połowę oliwy. Smaż posiekany czosnek, szalotki i chilli. Odcedź makaron.

Po chwili do patelni wrzuć kurczaka oraz świeżo odcedzony makaron.

4. Wlej na patelnię kilka łyżek wody po gotowaniu makaronu oraz pozostałą oliwę. Smaż chwilę,

aż wszystkie składniki się połączą.

5. Makaron dopraw sokiem z cytryny oraz posiekana natką pietruszki. Podawaj z 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


Ostre chilli con carne

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowe - 400 gramów

cebula czerwona - 2 sztuki

ząbki czosnku - 3 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

kumin mielony - 1 łyżka

mielona kolendra - 1 łyżka

pomidory w puszce - 500 mililitrów

cynamon mielony - 1 łyżka

chilli - 1 łyżeczka

czerwona fasola - 1 opakowanie

tortilla kukurydziana - 4 sztuki

świeża kolendra - 0.5 pęczków

oliwa - 80 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pół cebuli pokrój w plastry tak, aby powstały pierścienie i odłóż do dekoracji. Pozostałą, wraz z

czosnkiem pokrój w drobną kostkę.

2. Mięso mielone wymieszaj z przyprawą Knorr oraz pozostałymi przyprawami.

3. W szerokim rondlu rozgrzej oliwę i podsmaż cebulę i czosnek.

4. Jak się zrumienią dodaj mięso mielone i smaż całość, aż mięso straci czerwony kolor.

5. Dodaj teraz posiekane pomidory z puszki oraz pół szklanki wody. Całość duś około 20 minut,

aż dobrze zgęstnieje. Pod koniec duszenia dodaj odcedzoną czerwoną fasolkę.

6. Tortillę pokrój w trójkąty, które rozłóż na blaszce i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni

przez 10 minut, aż zrobią się chrupiące. Chilli con Carne podawaj w misce posypane chrupiącą

tortillą, krążkami cebulowymi i 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


Pieczarkowe chili con carne

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 0.5
kilogramów

Fix Chili con carne Knorr - 2
opakowania

czerwona fasola z puszki - 1 opakowanie

pieczarki - 250 gramów

chili - 1 łyżeczka

świeża kolendra - 1 pęczek

cebula czerwona - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

olej - 2 łyżki

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone podsmaż na głębokiej patelni na rumiany kolor.

2. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i pieczarki pokrojone na ćwiartki. Dopraw do smaku chili.

3. Fix meksykański Knorr połącz z wodą, wymieszaj i wlej na patelnię.

4. Gotuj ok. 20 minut, po czym dodaj kukurydzę i fasolę.

5. Całość jeszcze duś pod przykryciem przez ok. 10 minut. Gotowe chili con carne 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


Pikantne burrito z kurczakiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

filet z kurczaka - 300 gramów

Fix Chili con carne Knorr - 1
opakowanie

tortilla pszenna - 4 sztuki

cebula czerwona - 1 sztuka

czarna fasola z puszki - 0.5 szklanek

papryka czerwona - 1 sztuka

papryczka chili - 2 sztuki

papryka żółta - 1 sztuka

papryka - 0.5 łyżek

pieprz - 0.5 łyżeczek

świeża kolendra - 1 pęczek

ser żółty tarty - 100 gramów

olej - 50 mililitrów

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Filet z kurczaka oczyść z błonek, opłucz pod zimną wodą i osusz papierowym ręcznikiem.

2. Następnie pokrój w cienkie paseczki i zamarynuj w słodkiej papryce, świeżo mielonym pieprzu

i oleju. Gotowego kurczaka podsmaż na patelni na rumiany kolor.

3. Cebulę pokrój w piórka, paprykę oczyść z gniazda nasiennego i pokrój w cienkie paski, a

papryczkę chili posiekaj. Dodaj czarną fasolę i podsmaż je razem z mięsem.

4. Fix Chili con carne Knorr połącz z wodą, wymieszaj i zagotuj w rondelku.

5. Następnie wlej go na patelnię z mięsem i warzywami, gotuj wszystko razem do odparowania

płynu. Po zdjęciu patelni z ognia dodaj posiekaną świeżą kolendrę.

6. Tortille zrumień na suchej patelni, następnie nałóż na nie powstały farsz, posyp startym serem i

zawiń jak krokieta, po czym ponownie podsmaż na suchej patelni.

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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Ryż na ostro

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ryż - 400 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1
opakowanie

papryka czerwona - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

zielony groszek - 0.5 szklanek

papryczka chili - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

olej do smażenia

woda - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ryż ugotuj według zaleceń producenta.

2. Cebulę, paprykę i marchewkę pokrój w drobną kostkę, a papryczkę chili posiekaj.

3. W szerokim rondlu lub woku podsmaż cebulę i chili. Po chwili dodaj pozostałe warzywa.

4. Dodaj ryż i szybko mieszaj.

5. Fix Knorr wymieszaj z 200 ml wody i wlej na patelnię z ryżem.

6. Dodaj groszek i całość smaż jeszcze minutę, aż ryż wchłonie cały sos. Podawaj natychmiast

po przygotowaniu jako samodzielne danie. Aby wzbogacić smak potrawy, możesz dodać sos

sojowy i np. kiełki oraz świeżą kolendrę.
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Ryż z warzywami po chińsku

przepisy.pl

30 minut 6 osób Średnie

Składniki:

ryż długoziarnisty - 200 gramów

marchew - 3 sztuki

papryka czerwona - 1 sztuka

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1
opakowanie

olej - 1 łyżka

zielony groszek (świeży lub mrożony) -
150 gramów

sos sojowy

papryczka chilli

sok z cytryny - 1 sztuka

cebula dymka - 1 sztuka

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ryż ugotuj i odstaw. Marchewki, paprykę, paprykę chilli i cebulę pokrój w paski i wrzuć na

rozgrzany olej. Smaż przez 10 minut.

2. Przygotuj wyrazisty, chiński sos łącząc Fix Knorr z 300 mililitrami wody oraz z sosem sojowym i

olejem sezamowym.

3. Wlej fix do smażonych warzyw. Dodaj sok z cytryny oraz zielony groszek. Zagotuj i dokładnie

wymieszaj. Podawaj z ryżem.
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Schab po meksykańsku

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab - 150 gramów

Fix Chili con carne Knorr - 1
opakowanie

żółta papryka - 100 gramów

cukinia - 5 dekagramów

kukurydza z puszki - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

ryż np. basmati - 200 gramów

olej - 1 łyżka

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso w paski i podsmaż na rozgrzanej patelni.

2. Paprykę oraz cukinię pokrój w paski, a czosnek rozetrzyj. Następnie dodaj je do mięsa, wraz z

kukurydzą, i duś razem przez kilka minut.

3. Rozmieszaj Fix Kurczak po meksykańsku Knorr w 300 mililitrach zimnej wody, po czym wlej do

mięsa. Gotuj jeszcze przez 10 minut. Podawaj danie z ryżem.
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Szynka w miodzie z goździkami

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

szynka wieprzowa - 3 kilogramy

Naturalna Przyprawa do mięs Knorr - 3
łyżeczki

goździki - 1 łyżka

miód - 50 gramów

sok pomarańczowy - 0.25 litrów

brandy - 100 mililitrów

oliwa - 10 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Szynkę umyj i osusz, następnie za pomocą cienkiego noża lub szpikulca gęsto ponakłuwaj

całą górną powierzchnię mięsa.

2. Natrzyj mięso przyprawą Knorr, a w powstałe szczelinki powtykaj całe goździki.

3. Mięso obsmaż na rozgrzanej oliwie z każdej strony. Sok podgrzej i wymieszaj z miodem i

brandy.

4. Przełóż następnie szynkę do brytfanki i polej przygotowanym sokiem z pomarańczy. Tak

przygotowane mięso wstaw do nagrzanego piekarnika do 140 stopni na około 3 godziny.

Podczas pieczenia polewaj sokiem znajdującym się wokół mięsa. Podawaj na ciepło, jak i zimno.
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