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Kuchnia po męsku 

Sztuka kulinarna budzi obecnie zainteresowanie wielu mężczyzn. Jest to bowiem 

jeden ze sposobów na zaimponowanie kobiecie. Jaką potrawę przyrządzić, aby 

pokazać kulinarny talent? Ciekawe inspiracje można znaleźć na portalu 

www.przepisy.pl. 

Gotowanie to sztuka, która stopniowo zdobywa coraz więcej miłośników, w tym i mężczyzn. 

Jest to dla panów okazja by w niebanalny sposób zaimponować kobiecie, a przy okazji 

odkryć lub rozwinąć swój kulinarny talent. Kolacja w eleganckiej restauracji może być 

wyśmienita, jednak nawet ta najlepsza wypada mało oryginalnie w porównaniu z pysznym 

daniem przygotowanym przez „swojego” mężczyznę.  

Przez żołądek do serca… kobiety          

Przepisy.pl to portal, który doradzi jak, przyrządzić pyszne potrawy zarówno mężczyznom, 

którzy gotują, jak i tym, stawiającym w kuchni pierwsze kroki. Serwis zawiera liczne 

inspiracje kulinarne, cenne wskazówki, sekrety Szefa Kuchni Knorr oraz porady żywieniowe. 

Specjalna sekcja poświęcona męskiemu gotowaniu pozwoli na stworzenie potraw, które 

zachwycą każdą kobietę. W zależności od preferencji można stworzyć danie mięsne, lekką 

sałatkę czy eleganckie gazpacho.  

 

 

Sałatka caprese z różą z pomidora 
Klasyczna sałatka z niebanalnym, dekoracyjnym elementem, 
sprawdzi się jako lekka przekąska na lunchu we dwoje. 
 

 
 
Przepis na danie znajdziesz na:  
http://www.przepisy.pl/przepis/salatka-caprese-z-roza-z-

pomidora 
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Mnóstwo sposobów na pyszne i niebanalne dania oraz porady i forum kulinarne 
znajdziesz na www.przepisy.pl 

 
Kulinarne inspiracje znajdziesz również na naszym profilu na Facebooku 

http://www.facebook.com/CoDzisNaObiad 
 

Wolisz przepisy w wersji video?  
Szukaj ich na profilu „Co dziś na obiad” na You Tube 

http://www.youtube.com/user/codzisnaobiad 
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