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RUSTYKALNY ROMANTYK



Curry ze smażonej dyni i ziemniaków

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dynia - 400 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr -
1 sztuka

ziemniaki - 300 gramów

mleko kokosowe - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

papryczka chili - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

curry - 1 łyżka

kurkuma - 1 łyżeczka

kumin - 1 łyżeczka

kolendra mielona - 1 łyżeczka

papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 1 sztuka

olej - 0.5 szklanek

świeża kolendra - 0.5 pęczków

cynamon - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Obraną dynię i ziemniaki pokrój w kostkę o boku 1,5 cm. Czosnek, cebulę i papryczkę chili

posiekaj.

2. Na oleju podsmaż czosnek, cebulę i chili. Gdy się lekko zrumienią, dodaj ziemniaki.

3. Teraz wsyp wszystkie przyprawy i całość smaż 2-3 minuty.

4. Dodaj kostkę z dyni i smaż kolejne 2 minuty.

5. Po tym czasie wlej mleko kokosowe.

6. Dodaj Esencja do duszonych warzyw Knorr i całość duś, aż składniki zmiękną i sos dobrze

zgęstnieje. Podawaj posypane świeżo posiekaną kolendrą i skropione sokiem z cytryny.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Duszona wołowina z warzywami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowe - 600 gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

marchew - 2 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

cebula - 2 sztuki

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

musztarda - 1 łyżeczka

mąka - 2 łyżki

ziele angielskie - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę, oprósz mąką, obsmaż w garnku na złoty kolor, wyjmij z garnka.

2. Warzywa pokrój w plastry i obsmaż w tym samym garnku. Dodaj koncentrat pomidorowy,

musztardę, ziele oraz liść laurowy. Smaż chwilę razem.

3. Dodaj mięso, wlej 600 ml wody i doprowadź do wrzenia. Dodaj Esencję do duszonych mięs

Knorr, która sprawi, że całość nabierze pełnego smaku. Zmniejsz ogień i duś do momentu, gdy

mięso będzie miękkie. Dopraw do smaku i podawaj z kaszą lub ziemniakami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Duszony kurczak z warzywami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

cukinia - 0.5 sztuk

marchewka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

woda - 1 szklanka

olej do smażenia - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Marchewkę pokrój w pół plastry, a resztę warzyw i kurczaka - w kostkę o wielkości ok. 2 cm.

2. Pokrojonego kurczaka oprósz mąką i podsmaż na złoty kolor. Dodaj warzywa, wszystko razem

smaż aż warzywa będą miękkie, co jakiś czas mieszając. Dodaj oregano.

3. Potrawę podlej wodą, dodaj kostkę Rosół z kury Knorr. Całość duś jeszcze przez ok. 4 minuty

aż mięso będzie gotowe.

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


Golonka po bawarsku

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

golonka wieprzowa - 4 sztuki

Naturalna Przyprawa do mięs Knorr

marchew - 2 sztuki

ząbek czosnku - 4 sztuki

białe cebule - 3 sztuki

piwo - 1 litr

pietruszka - 1 sztuka

ziele angielskie - 3 ziarna

liść laurowy - 3 sztuki

pieprz czarny w ziarenkach - 6 ziaren

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść i ponacinaj. Natrzyj dokładnie przyprawą Knorr oraz czosnkiem. Odstaw, na co

najmniej 2 godziny.

2. Poszatkuj cebule. Do garnka zetrzyj warzywa, dodaj cebule, całość zalej 2 litrami wody. Dodaj

przyprawy. Obgotuj w takim wywarze golonki przez 30 minut.

3. Następnie przełóż mięso do brytfanki, podlej wywarem wyławiając większość warzyw i piecz w

rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez godzinę.

4. Po tym czasie polej golonki piwem i piecz jeszcze prze godzinę, polewając od czasu do czasu

sosem z pieczenia, do momentu, kiedy mięso zrobi się rumiane. Podawaj z chlebem,

ziemniakami lub kluskami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Gulasz z dyni

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mała dynia - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

cebula - 1 sztuka

kwaśna śmietana 18% lub gęsty jogurt
typu greckiego - 100 mililitrów

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Obierz dynię ze skóry. Usuń pestki I pokrój miąższ dyni w kostkę, ok. 2 cm. Drobno pokrój

cebulę. Przesmaż cebulę na oliwie do momentu gdy będzie zmieniać kolor.

2. Dodaj dynię i smaż dalej, mieszając przez 5 minut. Dodaj 400 ml wody i zawartość

opakowania Knorr Naturalnie smaczne. Doprowadź całość do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj

gulasz przez 10-15 minut do momentu gdy dynia będzie miękka.

3. Podawaj gulasz dyniowy ze śmietaną i posiekaną świeżą pietruszką.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Krem brokułowy

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem
Knorr - 2 sztuki

brokuły - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

płatki migdałów - 60 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

woda-wrzątek - 1 litr

olej - 1 łyżka

śmietana 18% - 1 szklanka

grzanki z bułki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Rozpuść kostki rosołowe Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr w 1 litrze wrzątku.

2. Pokrój umyte brokuły (bez łodyg) w kostkę.

3. Zeszklij cebulę, rozetrzyj czosnek i dodaj wraz z połową płatków migdałów. Smaż przez

chwilę, ciągle mieszając.

4. Wrzuć do rosołu pokrojone łodygi brokułów i usmażoną cebulę z migdałami. Doprowadź do

wrzenia. Dodaj pokrojone różyczki brokułów i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut.

5. Zmiksuj zupę, gdy lekko przestygnie. Dopraw pieprzem i solą (jeśli uznasz to za konieczne).

Wymieszaj ze śmietaną i udekoruj pozostałą częścią migdałów oraz grzankami z bułki.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Kremowa zupa z dyni

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mała dynia - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

ziemniaki - 4 sztuki

śmietana do zup - 4 łyżki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Dynię rozkrój ostrożnie na pół, wydrap łyżką pestki i włókna ze środka.

2. Miąższ wydrąż łyżeczką do wycinania kuleczek z melona (potrzebne będzie w sumie 500 gram

kuleczek z dyni).

3. Ziemniaki obierz i z nich również zrób kuleczki.

4. Zagotuj 1 litr wody. Wrzuć kostkę rosołową Knorr, wymieszaj i gotuj przez minutę - do

momentu, gdy kostka całkowicie się rozpuści.

5. Dodaj warzywa i gotuj do momentu, gdy staną się miękkie (około 15 minut).

6. Wyjmij kilka dyniowych kuleczek do dekoracji, resztę zupy zmiksuj.

7. Dodaj śmietanę i wymieszaj. Dopraw szczyptą gałki muszkatołowej, pieprzem i odrobiną soli.

Przed podaniem udekoruj zupę pietruszką i wyłowionymi wcześniej kuleczkami dyniowymi.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Kurczak z patelni z brokułami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

różyczki brokułu - 200 gramów

dowolne orzechy - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 3 łyżki

mąka ziemniaczana lub kukurydziana - 1
łyżka

cebula - 1 sztuka

olej roślinny - 3 łyżki

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój na kawałki. Kostkę Knorr rozetrzyj z olejem i natrzyj kurczaka. Oprósz go mąką

ziemniaczaną, a następnie obsmaż na złoty kolor na patelni razem z cebulą pokrojoną w

półplastry.

2. Dodaj 100 ml wody, Ketchup Hellmann’s Pikantny, orzechy oraz blanszowane brokuły.

3. Całość gotuj 2-3 minuty, aż sos zgęstnieje. Podawaj z ryżem. Tak przygotowanego kurczaka

możesz doprawić szczyptą imbiru i kilkoma łyżkami sosu sojowego.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Lasagne ze szpinakiem i serem ricotta

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

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

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.



Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Lasagne ze szpinakiem i serem ricotta

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

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

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.



Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Penne w kremowym sosie ze szpinakiem i
suszonymi pomidorami

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 150 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z
mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 180 mililitrów

średnia cebula - 1 sztuka

starty ser (najlepiej parmezan) - 100
gramów

suszone pomidory w oleju - 80 gramów

szpinak - 200 gramów

niebieski ser pleśniowy (najlepiej
gorgonzola) - 100 gramów

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente.

2. Na patelni rozgrzej trochę oleju ze słoika z suszonymi pomidorami. Zeszklij cebulę pokrojoną

w piórka. Po chwili dodaj szpinak i pokrojone w paski pomidorki.

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 ml zimnej wody. Wlej na patelnię. Dodaj pokruszony

niebieski ser i chwilę gotuj wszystko razem, aż sos zgęstnieje.

4. Dodaj makaron. Całość dokładnie wymieszaj. Podawaj posypany tartym serem. Idealnym

dodatkiem do tak przygotowanej pasty są uprażone na patelni orzeszki sosnowe, możesz je

również zastąpić orzechami laskowymi.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pierogi z dynią piżmową

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

mąka pszenna - 800 gramów

ciepła woda - 300 mililitrów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

sól - 1 szczypta

dynia piżmowa - 1 kilogram

Esencja do duszonych warzyw Knorr -
2 sztuki

cebula szalotka - 2 sztuki

czosnek, ząbek - 2 sztuki

cynamon - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ostra papryka - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

pestki dyni - 150 gramów

olej z pestek dyni - 80 mililitrów

żółtka - 20 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Połącz mąkę z ciepłą wodą, oliwą i szczyptą soli. Ciasto dokładnie wyrób aż stanie się

elastyczne (w razie potrzeby dodaj więcej wody lub gdy będzie za rzadkie dodaj więcej mąki).

Ciasto podziel na kilka części, uformuj z nich mniejsze kule i zawiń w folię spożywczą, odstaw na

godzinę na bok.

2. Na oprószonej mąka stolnicy rozwałkuj pierwszą kule na 2 mm grubości placek. Za pomocą

szklanki lub metalowego wycinaka wytnij krążki. Krążki ułóż na pergamin i przykryj lnianą

ściereczką.

3. Dynię upiecz. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż czosnek z szalotką, dodaj pestki dyni,

chwile je podsmaż, po czym dołóż upieczony miąższ dyni. Masę smaż chwilę, wlej szklankę

wody, dodaj Esencje Knorr, gotuj chwilę aż zgęstnieje. Farsz wystudź, a następnie przepuść

wszystko razem przez maszynkę do mięsa. Jeśli masa okaże się zbyt wodnista wsyp do środka

łyżkę lub dwie bułki tartej. Całość dopraw do smaku gałka muszkatołową, cynamonem i ostra

papryką.



4. Brzegi wyciętych krążków z ciasta posmaruj delikatnie rozkłóconym jajkiem, w środek włóż

łyżeczkę farszu. W farszu zrób delikatne wgłębienie, do środka włóż surowe żółtko, uważaj aby

się nie rozlało. Na wierzch nałóż drugi kawałek wykrojonego ciasta. Brzegi ciasta połącz ze sobą

ugniatając je widelcem.

5. Gotowe pierogi gotuj partiami w lekko osolonej wodzie. Podawaj polane olejem z pestek dyni.
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Roladki z bakłażana

przepisy.pl

40 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

bakłażany - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mascarpone - 100 gramów

ser ricotta - 100 gramów

mozzarella - 100 gramów

parmezan - 50 gramów

pomidory z puszki - 1 opakowanie

orzeszki pinii - 10 gramów

gęsta śmietana - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

salami - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bakłażany pokrój wzdłuż w 0,5cm plastry. Obficie oprósz solą i pozostaw na 20 minut. Po tym

czasie wyciśnij z nich powstałe soki a samego bakłażana opłucz po bieżącą wodą z nadmiaru

soli.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i ostrą papryczkę. Dodaj

pokrojoną w kostkę kiełbasę, orzeszki pinii oraz pokrojone w kostkę suszone pomidory. Całość

chwilę smaż a następnie usuń nadmiar tłuszczu. Farsz odstaw na bok do ostygnięcia.

3. W garnku wymieszaj Knorr Naturalnie smaczne z pomidorami z puszki i dodaj trochę wody.

Całość zagotuj. Połowę sosu przełóż do naczynia żaroodpornego.

4. Do podsmażonego farszu dodaj sery mascarpone, mozzarella i ricotta. Całość dokładnie

wymieszaj.

5. Nałóż farsz na plastry bakłażana, rozsmaruj i zroluj każdy plaster tworząc roladki. Gotowe

roladki ułóż na sosie. Całość przykryj kolejną warstwą sosu.



6. Na wierzch nałóż śmietanę. Całość posyp parmezanem. Wszystko razem piecz w nagrzanym

do 180°C piekarniku około 30 minut. Bakłażany podawaj posypane posiekaną bazylią.
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http://www.przepisy.pl
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Roladki z piersi kurczaka i szpinaku w serowym
sosie

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Sos serowy Knorr

szpinak mrożony - 400 gram lub świeży -
800 gramów

mała cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 50 gramów

ser feta - 20 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

orzeszki piniowe - 20 gramów

ostra papryka - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sól

pieprz

oliwa z oliwek - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mrożony szpinak rozmroź i usuń nadmiar wody. Świeży oczyść, odrywając końcówki, a

następnie umyj i osusz. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na patelni wraz z orzeszkami

piniowymi. Dodaj szpinak i całość smaż chwilę, mieszając co jakiś czas. Szpinak dopraw do

smaku serem feta, ostrą papryką, gałką muszkatołową oraz suszonymi pomidorami. Jeśli uznasz

to za konieczne, dopraw odrobiną soli do smaku.

2. Piersi z kurczaka umyj, oczyść z błon oraz tłuszczu i osusz. Następnie ułóż na foli

posmarowanej oliwą, przykryj plastikową folią i rozbij dokładnie tłuczkiem.

3. Powierzchnię kurczaka dopraw do smaku odrobiną Przyprawy do kurczaka Knorr, po czym

ułóż na niej warstwę szpinaku.

4. Pierś zroluj, zawiń w folię aluminiową. Końcówki folii zakręć tak, aby powstał kształtny baton.

Piersi umieść w nagrzanym do 200°C piekarniku na 20 – 30 minut.

5. Upieczone piersi rozwiń z folii – zbierz powstały sok i przelej go do pojemnika. Zebrany płyn

uzupełnij wodą do objętości 300 mililitrów, rozprowadź w nim Sos serowy Knorr, całość

doprowadź do wrzenia. Gotuj około 3 minut. Roladki podawaj z ryżem, obficie polane sosem

serowym.



Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Rosół z kury

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

Kura (około 1kg) - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

makaron - 200 gramów

marchewka - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

Pietruszka (korzeń i natka) - 1 sztuka

mały seler - 1 sztuka

por - 1 sztuka

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, następnie zalej dwoma litrami zimnej wody.

2. Powoli doprowadź do wrzenia. Zbierz powstałą pianę. Warzywa obierz.

3. Cebulę przekrój na pół. Opal nad gazem lub przypal na patelni.

4. Do wywaru dodaj warzywa, przyprawy oraz dwie kostki Rosołu z kury Knorr. Gotuj na wolnym

ogniu przez około 3 godziny.

5. Po ugotowaniu odstaw rosół na 20 minut, następnie powoli przecedź przez gęste sito lub przez

gazę. Rosół powinien być klarowny.

6. Ugotowane warzywa pokrój w drobną kostkę, mięso z kury w drobne kawałki. Natkę pietruszki

posiekaj. Rosół podawaj z ugotowanym wcześniej makaronem, warzywami i mięsem, posypany

natką pietruszki. W razie potrzeby możesz doprawić rosół solą i pieprzem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Sałatka szpinakowa z dynią i sosem
malinowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeży szpinak - 100 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

dynia marynowana - 100 gramów

orzechy np. włoskie - 2 łyżki

ser pleśniowy blue - 50 gramów

sok malinowy - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szpinak wypłucz w zimnej wodzie i odsącz. Przełóż do salaterki. Przygotuj wyrazisty w smaku

sos łącząc zawartość opakowania Knorr z trzema łyżkami wody, oliwą oraz malinowym sokiem.

2. Orzechy upraż na rozgrzanej suchej patelni. Następnie wystudź i pokrusz na mniejsze kawałki.

3. Kawałki dyni oraz orzechy i pokruszony ser wyłóż na liście szpinaku. Sałatkę polej

przygotowanym sosem i podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Zapiekana dynia z serem i boczkiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dynia - 300 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1
opakowanie

boczek wędzony - 150 gramów

mleko - 200 mililitrów

śmietanka - 200 mililitrów

cebula - 1 sztuka

ser żółty cheddar - 150 gramów

margaryna - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Boczek i cebulę pokrój w kostkę. Następnie wytop boczek na patelni, dodaj cebulę i całość

usmaż.

2. Gdy składniki zrobią się rumiane, wlej mleko oraz śmietankę. Wsyp zawartość opakowania Fix

Knorr i zagotuj sos.

3. Dynię obierz i pokrój w równe i cienkie plasterki.

4. Na dno naczynia żaroodpornego wylej odrobinę sosu. Teraz ułóż jeden za drugim plastry dyni.

5. Zalej dynię ponownie warstwą sosu i posyp startym serem. Czynność powtórz kilka razy, aż

wypełnisz naczynie warstwami dyni i sosu.

6. Ostatnią warstwę zapiekanki powinien stanowić sos zasypany serem. Zapiekankę piecz w 180

°C przez 20 minut.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Zapiekanka makaronowo-warzywna

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron gruby (np. rurki) - 20
dekagramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr

kapusta brukselska - 15 dekagramów

marchew - 15 dekagramów

por - 15 dekagramów

cebule - 2 sztuki

mleko - 2 szklanki

margaryna - 3 łyżki

starty ser żółty - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

natka pietruszki (posiekana) - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron w osolonej wodzie, wyjmij, przelej zimną wodą i odcedź.

2. Posiekaj cebule i czosnek, zrumień na części margaryny. Dodaj do makaronu.

3. Naczynie żaroodporne wysmaruj pozostałą margaryną i napełnij mieszanką makaronu, cebuli i

czosnku.

4. Pozostałe warzywa obierz i opłucz, a następnie pokrój marchew w plasterki, pora w 3

centymetrowe kawałki. Razem z brukselką ugotuj je na parze, dodaj do makaronu i wymieszaj.

5. Mleko wymieszaj z Fixem Knorr, zagotuj i po lekkim schłodzeniu dodaj do niego rozkłócone

jajko i natkę pietruszki. Wymieszaj.

6. Polej potrawę i posyp żółtym serem. Zapiekankę makaronowo – warzywną piecz 25 minut w

średnio nagrzanym piekarniku.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Zapiekany pęczak z kurczakiem, serem
pleśniowym i orzechami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pęczak, ugotowany - 300 gramów

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

pieczarki - 8 sztuk

pomidory suszone - 5 sztuk

ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

śmietana kwaśna - 100 gramów

orzechy włoskie, garść

pieprz czarny

natka pietruszki, posiekana - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Piersi pokrój w kostkę 1x1 cm i obsmaż na patelni. Pieczarki oraz cebulę pokrój na mniejsze

kawałki, dodaj do kurczaka i smaż chwilę razem.

2. W misce połącz kurczaka z pieczarkami wraz z ugotowaną kaszą, dodaj pokrojone pomidory,

orzechy, posiekaną natkę oraz pieprz. Dodaj śmietanę i wymieszaj.

3. Kaszę przełóż do natłuszczonego naczynia żaroodpornego i posyp pokruszonym serem.

Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 15 minut.

4. Przygotuj sos pieczeniowy: Esencję do sosu pieczeniowego jasnego Knorr rozmieszaj

dokładnie w 300 ml ciepłej wody i zagotuj. Następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 3 minuty.

Gotową kaszę nałóż na talerze, polej przygotowanym sosem i podawaj jako danie główne.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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