Farfalle z cukinią i szynką
przepisy.pl

Składniki:
cukinia - 1 sztuka
Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie
kapary - 2 łyżki
starty żółty ser - 200 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki
śmietana 18% - 200 mililitrów

45 minut

5 osób

Łatwe

makaron farfalle - 200 gramów
szynka wędzona - 200 gramów
ostra papryczka - 1 sztuka
ząbki czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w plastry cukinię. Dodaj szynkę posiekane
chilli i czosnek, całość zalej śmietaną.
2. Dodaj kapary, dwie szklanki wody, surowy makaron i Knorr Naturalnie smaczne. Wszystko
razem zagotuj i dodaj część tartego sera.
3. Tak przygotowany makaron przełóż do naczynia żaroodpornego i posyp po wierzchu
pozostałym tartym serem.
4. Naczynie zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 200°C. Piecz około 30 minut. Po
tym czasie zapiekankę odwiń z foli i piecz jeszcze 5 minut tak aby ser na powierzchni się
delikatnie zarumienił.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kremowa zapiekanka makaronowa z brokułami i
szynką
przepisy.pl

Składniki:
makaron wstążki, np. tagliatelle lub
papardelle - 500 gramów
gotowana szynka - 250 gramów
Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie
mały brokuł - 1 sztuka
twardy żółty ser - 100 gramów
mleko - 300 mililitrów

30 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Odcedź.
Pokrój w kostkę szynkę. Podziel brokuł na drobne różyczki. Zetrzyj ser. Blanszuj brokuł we wrzącej
wodzie przez 3 min.
2. Wymieszaj mleko z Knorr Naturalnie smacznie. Wymieszaj makaron z szynką, serem, brokułem i
sosem.
3. Całość umieść w naoliwionej brytfannie. Polej sosem. Piecz przez 25-30 min lub aż danie się
zarumieni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kremowe cannelloni z łososiem
przepisy.pl

Składniki:
makaron cannelloni - 1 opakowanie
świeży łosoś - 500 gramów
Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie
cebula - 2 sztuki
śmietana - 200 mililitrów
czarne oliwki - 100 gramów
świeży szpinak - 100 gramów

60 minut

4 osoby

Łatwe

ząbek czosnku - 1 sztuka
mozzarella - 100 gramów
oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Pokrój drobno cebulę. Podsmaż cebulę na 1 łyżce oliwy aż
zmięknie. Dodaj śmietanę, żeby przygotować biały sos i doprowadź do wrzenia. Dopraw świeżo
zmielonym pieprzem.
2. Pokrój oliwki. Pokrój łososia w paski, mniej więcej wielkości rurek cannelloni. Zawiń każdy
kawałek łososia w liść szpinaku i umieść go w rurce cannelloni.
3. Podsmaż czosnek na 1 łyżce stołowej rozgrzanej oliwy aż zmięknie. Dodaj oliwki i gotuj przez 2
min. Dodaj 250 ml wody i Naturalnie smaczne - Lasagne. Poczekaj, aż się zagotuje, zmniejsz
ogień i gotuj przez 8 min.
4. Dodaj rurki makaronu do sosu i gotuj przez 10 min.
5. Rozprowadź biały sos na dnie żaroodpornego naczynia. Umieść rurki makaronu w naczyniu.
Polej je czerwonym sosem i resztą białego.
6. Posyp je tartą mozzarellą i piecz przez około 25 min. Podawaj udekorowane świeżymi liśćmi
bazylii.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Lasagne ze szpinakiem i serem ricotta
przepisy.pl

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

60 minut

4 osoby

Łatwe

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.

Lazania po grecku
przepisy.pl

Składniki:
makaron lasagne, bez gotowania - płaty - 1
opakowanie
Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie
ser żółty lub mozzarella - 150 gramów
ser feta - 150 gramów
cebula - 1 sztuka
bakłażany - 2 sztuki

60 minut

4 osoby

Łatwe

mielona wołowina - 500 gramów
passata pomidorowa - 250 mililitrów
mielony cynamon - 0.5 łyżeczek
kwaśna śmietana lub jogurt grecki - 150
mililitrów
olej rzepakowy - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Posiekaj drobno cebulę i zetrzyj ser żółty ser na tarce. Pokrusz
lub drobno pokrój ser feta. Pokrój bakłażany w plastry o grubości ok. 5 mm. Podsmaż cebulę i
mięso na margarynie, aż się zarumienią, przez ok. 5 minut. Dodaj sos pomidorowy i Knorr
Naturalnie smaczne Lasagne oraz cynamon. Wymieszaj, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym
ogniu przez 5-7 minut.
2. W międzyczasie na średnim ogniu podsmaż partiami plastry bakłażana w 2 łyżkach oleju, aż się
przyrumienią po obu stronach. Natłuść naczynie żaroodporne i rozłóż warstwę makaronu.
3. Następnie rozłóż połowę plastrów bakłażana i posyp serem feta. Przykryj warstwą makaronu.
Równomiernie rozprowadź mięso z pomidorami. Przykryj kolejną warstwą makaronu. Ułóż
pozostałe plastry bakłażana na wierzchu, zalej jogurtem lub śmietaną, posyp równomiernie serem
żółtym. Przykryj szczelnie folią aluminiową i piecz pod przykryciem przez 35 minut. Zdejmij folię i
piecz jeszcze przez 10 minut aż wierzch będzie zrumieniony.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Makaron orkiszowy z rukolą i mozzarellą w
pomidorowo-kaparowym sosie
przepisy.pl

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

30 minut

4 osoby

Łatwe

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

Makaron z sosem pomidorowym i cukinią
przepisy.pl

Składniki:
makaron penne - 250 gramów
cukinie - 2 sztuki
Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie
starty parmezan - 100 gramów
świeża bazylia
oliwa - 1 łyżka

15 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Ugotuj makaron według przepisu na opakowaniu. Pokrój cukinię w plastry lub w kostkę. Zetrzyj
na tarce ser.
2. Przesmaż krótko cukinie z 1 łyżką oliwy, tak aby zmiękły i lekko zrumieniły się. Odstaw.
Wymieszaj w garnku 200 ml wody i zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne.
Doprowadź do wrzenia, zredukuj ogień i gotuj sos na małym ogniu przez 5 minut.
3. Dodaj cukinie i gotuj jeszcze przez 1-2 minuty. Podawaj makaron wymieszany z sosem i
posypany serem i bazylią.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Roladki lasagne z cukinią, szpinakiem i ricottą
przepisy.pl

Składniki:
płaty lasagne - 12 sztuk
cukinie - 2 sztuki
serek ricotta - 250 gramów
Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie
mrożony szpinak - 400 gramów
pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie
śmietana - 100 mililitrów

50 minut

8 osób

Łatwe

ząbki czosnku - 2 sztuki
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
tarty parmezan - 50 gramów
mała cebula - 1 sztuka
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki
ostra papryczka chilli - 1 sztuka
sól do smaku

Sposób przygotowania:
1. Cukinię pokrój w cienkie plastry, oprósz delikatnie solą aby zmiękły. Gdy zrobią się wiotkie, sól
usuń płucząc cukinię w zimnej wodzie.
2. W rondlu zagotuj puszkę pomidorów i dodaj Knorr Naturalnie smaczne. Przygotowany w ten
sposób sos będzie miał odpowiedni smak i konsystencję. Dodaj śmietanę i wymieszaj.
3. Na patelni zeszklij pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj posiekany czosnek i drobno posiekaną
ostrą papryczkę. Całość smaż minutę cały czas mieszając. Następnie dodaj odciśnięty szpinak,
dopraw do smaku gałką muszkatołową i o ile uznasz, że będzie potrzebne - szczyptą soli. Na
koniec do farszu dodaj pokruszony ser ricotta i wymieszaj.
4. Do gotującej się wody wrzuć płaty makaronu lasagne. Gotuj je na pół twardo tak, aby makaron
dał się łatwo wywijać. Na płat makaronu nałóż łyżkę farszu. Lasagne zroluj.
5. Powstałe rurki zawiń w plastry cukinii, ułóż na sztorc w małym naczyniu zalanym sosem
pomidorowym, posyp parmezanem po wierzchu i przykryj folią aluminiową. Piecz w temperaturze
200°C przez około 20 minut.

Spaghetti bolognese z warzywami i grzybami
przepisy.pl

Składniki:
makaron spaghetti - 200 gramów
krojone pomidory z puszki - 2 opakowania
Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie
cukinia - 1 sztuka
papryka - 1 sztuka
pieczarki - 150 gramów
cebula - 1 sztuka

25 minut

4 osoby

Łatwe

garść świeżej bazylii - 1 szczypta
olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Pokrój drobno cebulę. Pokrój cukinię i paprykę w drobną kostkę. Dokładnie umyj pieczarki,
osusz i pokrój na plasterki. Ugotuj makaron wg. instrukcji na opakowaniu. Odcedź.
2. W czasie gdy makaron się gotuje przesmaż cebulę w 1 łyżce oleju do momentu gdy zacznie
zmieniać kolor. Dodaj pieczarki, cukinię i paprykę. Smaż na dość mocnym ogniu przez 5-7 minut.
3. Wymieszaj pomidory z puszki z zawartością opakowania Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti
Bolognese. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj przez 10 min. Dodaj warzywa i gotuj
jeszcze 2-3 minuty. Wymieszaj makaron z sosem i podawaj z listkami świeżej bazylii.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Mus kajmakowy z karmelizowanym bananem
przepisy.pl

Składniki:
kajmak - 185 gramów
śmietana kremówka - 150 mililitrów
Carte d'Or Chocolate - 420 gramów
śmietana do ubijania - 100 mililitrów
żelatyna w listkach - 1.5 sztuk
ekstrakt z wanilii - 0.3 łyżeczek
banan - 3 sztuki
cukier - 1.5 łyżek

20 minut

6 osób

Łatwe

kajmak - 90 gramów

Sposób przygotowania:
1. Listki żelatyny namoczyć w zimnej wodzie na około 5 minut, aż zmiękną.
2. Zagotować 2 łyżki śmietanki do ubijania z 2 łyżkami wody. Zdjąć z ognia, z żelatyny odcisnąć
nadmiar wody, energicznie wymieszać ją ze śmietanką, aż całkowicie się rozpuści. Następnie
masę wymieszać z kajmakiem.
3. Śmietanę kremówkę wymieszać z pozostałą częścią śmietanki, ubić na sztywno, następnie
dodać kajmak. Masę rozdzielić do sześciu pucharków lub szklanek, wstawić do lodówki, aby
stężała na co najmniej sześć godzin lub na całą noc.
4. Kiedy masa będzie gotowa, podgrzać 90 g kajmaku z 1.5 łyżeczki wody, wymieszać, aż stanie
się płynny i gładki. Odstawić do ostygnięcia.
5. Każdego banana pokroić na 6 ukośnych kawałków, ułożyć na blasze wyłożonej folią i posypać
cukrem. Skarmelizować banany za pomocą palnika. (można też na chwilę ułożyć je na
rozgrzanym grillu).
6. Lody rozdzielić do pucharków, polać sosem kajmakowym, w każdej porcji ułożyć trzy kawałki
karmelizowanego banana.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zielona herbata z ogórkiem
przepisy.pl

Składniki:
Lipton Clear Green Citrus - 2 sztuki
zielony ogórek - 1 sztuka
gałązki mięty - 2 sztuki
cytryna - 2 plastry
syrop barmański - 100 mililitrów

0 minut

2 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Ogórka pokrój w kostkę wstaw do zamrażalki.
2. Dwie torebki zielonej herbaty Liptona zalej 400 ml gotującej się wody. Napar przykryj spodkiem
i odstaw aby wystygł.
3. Na dno szklanki wlej około 50 ml syropu dodaj zmrożone kostki ogórka, plastry cytryny,
gałązkę mięty. Całość uzupełnij zimnym naparem z herbaty.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

