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SEROWY WIELBICIEL



Eskalopki zapiekane z mozzarellą

przepisy.pl

30 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 400 gramów

pomidory (sparzone, bez skóry) - 2 sztuki

ser mozzarella - 1 sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

makaron tagliatelle - 200 gramów

śmietana - 200 mililitrów

białe wino - 100 mililitrów

świeża bazylia - kilka listków

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

mąka - 2 łyżki

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron. Pomidory pokrój na ćwiartki, usuń z nich gniazda. Mozzarellę pokrój w plastry.

2. Mięso oczyść, pokrój w plastry. Płaty mięsa rozbij delikatnie tłuczkiem, oprósz przyprawą do

mięs i złóż. Powstałe w ten sposób eskalopki oprósz mąką i obsmaż na patelni.

3. Mięso przełóż na talerz. Na każdy kotlecik nałóż listek bazylii, ćwiartkę pomidora, oraz plaster

sera. Całość zapiecz chwilę w piekarniku.

4. Na patelni po smażeniu mięsa podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Całość zalej winem, gotuj

aż zupełnie odpakuje, wlej śmietanę, dodaj esencję do sosu Knorr i dokładnie wymieszaj. Sos

gotuj 2- 3 minuty aż zgęstnieje. Eskalopki podawaj z makaronem przesmażonym na oliwie,

polane obficie powstałym sosem.

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 ze szpinakiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

mrożony szpinak - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

śmietana 22% - 200 mililitrów

żółty ser - 100 gramów

olej roślinny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Piersi rozetnij wzdłuż na cienkie płaty, aby uzyskać 6 porcji. Jedną kostkę rosołową wymieszaj

z olejem i natrzyj nią mięso.

2. Na patelni zeszklij pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj odsączony szpinak, śmietanę i drugą

kostkę Knorr. Wszystko dokładnie wymieszaj i gotuj do momentu, aż śmietana zgęstnieje. Do

szpinaku można dodać odrobinę czosnku, a jeśli lubisz ostre smaki – szczyptę pieprzu cayenne.

3. Farsz nałóż na piersi kurczaka i posyp wszystko żółtym serem. Piecz w piekarniku nagrzanym

do 190 °C przez 15 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


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z brokułami i serem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron świderki - 40 dekagramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

brokuł - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

serek topiony - 0.5 opakowań

mąka - 1 łyżka

starty żółty ser - 20 dekagramów

pieprz ziołowy

olej

śmietanka - 50 mililitrów

mleko - 250 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente. Brokuła umyj, podziel na małe różyczki i ugotuj w osolonej wodzie.

Zaharuj w zimnej wodzie aby nie stracił koloru.

2. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Następnie zeszklij na oleju. Dodaj do niej ugotowanego

brokuła, po czym smaż przez 5 minut na małym ogniu.

3. Mleko wymieszaj z śmietanką i Fixem Knorr.

4. Wlej sos na patelnię, dodaj serek topiony. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj.

5. Na talerze nałóż ugotowany makaron i obficie polej go sosem. Posyp startym serem i posiekaną

natką pietruszki.

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


Naleśniki z kurczakiem i pieczarkami

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

gotowe naleśniki - 12 sztuk

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

pieczarki - 200 gramów

śmietana - 1 szklanka

ser żółty - 200 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paski, pieczarki w plastry. Przyprawę Knorr wymieszaj z olejem i natrzyj nią

mięso. Kurczaka i pieczarki obsmaż na patelni i wystudź.

2. Farsz wymieszaj z tartym serem i zawiń w naleśniki. Do nadzienia możesz też dodać kukurydzę

z puszki lub pokrojoną szynkę.

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i wodą i wlej do żaroodpornego naczynia. Ułóż w nim

naleśniki i piecz przez 20 minut w temperaturze 180 °C.

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


Naleśniki ze szpinakiem i serem pleśniowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 2 sztuki

woda - 0.5 szklanek

mąka - 1 szklanka

mleko - 0.5 szklanek

olej - 2 łyżki

sól - 1 szczypta

szpinak świeży - 250 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

ząbki czosnku - 2 sztuki

ser pleśniowy - 125 gramów

świeżo mielony czarny pieprz

masło - 1 łyżka

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Do miski przesiej mąkę, wbij jaja, dodaj olej, wodę i mleko. Połączone składniki wymieszaj na

gładką masę.

2. Naleśniki usmaż na rozgrzanej patelni z jedną łyżeczką oleju.

3. Na patelni z rozgrzanym masłem obsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w

drobną kostkę cebulę - do momentu, aż się zeszkli, po czym dodaj szpinak i świeżo mielony

pieprz. Wszystko razem smaż jeszcze ok. 2 min. Następnie dodaj pokruszony ser.

4. Fix Spaghetti 4 sery z brokułami zagotuj w 300 ml wody, aż powstanie sos.

5. Na naleśniki nałóż farsz i zawijając brzegi do środka, zroluj ciasto. Smaż na patelni ok. 2 min. z

obu stron. Podawaj z sosem serowym.

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


Naleśniki ze szpinakiem i serem pleśniowym

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 2 sztuki

woda - 0.5 szklanek

mąka - 1 szklanka

mleko - 0.5 szklanek

olej - 2 łyżki

sól - 1 szczypta

szpinak świeży - 250 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

ząbki czosnku - 2 sztuki

ser pleśniowy - 125 gramów

świeżo mielony czarny pieprz

masło - 1 łyżka

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Do miski przesiej mąkę, wbij jaja, dodaj olej, wodę i mleko. Połączone składniki wymieszaj na

gładką masę.

2. Naleśniki usmaż na rozgrzanej patelni z jedną łyżeczką oleju.

3. Na patelni z rozgrzanym masłem obsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w

drobną kostkę cebulę - do momentu, aż się zeszkli, po czym dodaj szpinak i świeżo mielony

pieprz. Wszystko razem smaż jeszcze ok. 2 min. Następnie dodaj pokruszony ser.

4. Fix Spaghetti 4 sery z brokułami zagotuj w 300 ml wody, aż powstanie sos.

5. Na naleśniki nałóż farsz i zawijając brzegi do środka, zroluj ciasto. Smaż na patelni ok. 2 min. z

obu stron. Podawaj z sosem serowym.

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


Pierogi ze szpinakiem i serem feta

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

Esencja do duszonych warzyw Knorr -
1 sztuka

woda - 120 mililitrów

jajka - 1 sztuka

sól - 5 gramów

szpinak (świeży lub mrożony) - 0.5
kilogramów

ser feta - 200 gramów

cebule szalotki - 3 sztuki

ząbek czosnku - 4 sztuki

masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Za pomocą miksera wymieszaj mąkę z solą, ciepłą wodą i jajkiem. Następnie wyrabiaj ręcznie

gładkie ciasto pierogowe. Gotowe odstaw do lodówki na 20 minut.

2. Przygotuj farsz. Szpinak oczyść. Szalotki i czosnek pokrój w drobną kostkę.

3. Na patelni smaż czosnek, szalotki, następnie dodaj szpinak i Esencję do duszonych warzyw

Knorr. Smaż, do momentu, kiedy wszystko się połączy przez kilka minut. Po usmażeniu, jeśli to

konieczne, odlej nadmiar płynu. Przełóż szpinak do miski.

4. Dodaj ser feta i wszystko razem dokładnie wymieszaj. Odstaw do lodówki na 20 minut.

5. Ciasto pierogowe wałkuj na cienkie placki, wytnij małe okrągłe kształty, nakładaj farsz i zwijaj

klasyczne pierogi.

6. Pierogi ugotuj w osolonym wrzątku, podawaj od razu lub na przykład smażone.

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


Piersi z kurczaka ze szpinakiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

ser topiony śmietankowy - 100 gramów

śmietana - 200 gramów

mrożony szpinak - 450 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój w kostkę i przesmaż, dodaj posiekany czosnek i cebulę, przesmaż razem.

2. Wlej śmietanę i dodaj kostkę Rosół z kury Knorr, aby danie nabrało wyrazistego, pełnego

smaku. Wrzuć odciśnięty szpinak.

3. Dodawaj po kawałku serka topionego, podgrzewaj, aż się rozpuści. Podawaj z makaronem.

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


Placki Cygana

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki - 4 sztuki

brokuł - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 200 gramów

Sos serowy Knorr - 1 sztuka

jajka - 2 sztuki

starty ser żółty - 150 gramów

czerwona papryka

posiekana natka pietruszki

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki ugotuj na półtwardo. Wystudź, a następnie zetrzyj na tarce na dużych oczkach. W

ten sposób powstanie ciasto na placki ziemniaczane, w którego dokładnym wymieszaniu na

pewno chętnie wyręczy Cię dziecko.

2. Dodaj Sos serowy Knorr, jajka i posiekaną natkę pietruszki. Dokładnie wymieszaj ciasto.

Samodzielnie usmaż placki.

3. Ugotuj różyczki brokułów.

4. Dziecko może wymieszać kukurydzę z serem i ugotowanymi wcześniej przez Ciebie

różyczkami brokuła.

5. Przygotowaną przez dziecko masę układaj wspólnie na plackach. Zapiecz w piekarniku

rozgrzanym do 190 stopni, do czasu, gdy ser się lekko rozpuści.

6. Potrawę możesz udekorować krążkami z czerwonej papryki.

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


Schab z pieczarkami pod pierzynką z
majonezu i żółtego sera

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1 kilogram

pieczarki - 500 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 150
gramów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 50
gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

żółty ser - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Schab oczyść z błon i tłuszczu. Pokrój w ok 1 cm grubości kotlety. Mięso oprósz dokładnie

przyprawą do mięs.

2. Pieczarki umyj, zetrzyj na tarce o grubych oczkach, cebulę pokrój w drobna kostkę, czosnek

rozetrzyj na pastę, pietruszkę drobno posiekaj – wszystko razem wymieszaj z majonezem i

ketchupem. Tak przygotowany farsz nałóż na poszczególne kotlety.

3. Posyp je po wierzchu żółtym serem. Całość piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C

przez około 15 minut.

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

http://www.przepisy.pl
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Serowa zapiekanka makaronowa

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szynka - 100 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

makaron rurki - 200 gramów

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

śmietana 18 % - 200 mililitrów

żółty ser - 100 gramów

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 300 ml wody.

2. Szynkę pokrój w cienkie paski i wrzuć na patelnię. Dodaj kukurydzę i surowy makaron.

3. Dodaj wcześniej przygotowany Fix, duś 3 minuty, zdejmij z patelni i wsyp połowę sera.

4. Całość umieść w naczyniu żaroodpornym i posyp pozostałym serem. Naczynie przykryj

dokładnie folią aluminiową i piecz całość przez 45 minut w temperaturze 250 °C. Na 5 minut przez

końcem pieczenia zdejmij folię.

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

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szynka - 100 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

makaron rurki - 200 gramów

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

śmietana 18 % - 200 mililitrów

żółty ser - 100 gramów

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 300 ml wody.

2. Szynkę pokrój w cienkie paski i wrzuć na patelnię. Dodaj kukurydzę i surowy makaron.

3. Dodaj wcześniej przygotowany Fix, duś 3 minuty, zdejmij z patelni i wsyp połowę sera.

4. Całość umieść w naczyniu żaroodpornym i posyp pozostałym serem. Naczynie przykryj

dokładnie folią aluminiową i piecz całość przez 45 minut w temperaturze 250 °C. Na 5 minut przez

końcem pieczenia zdejmij folię.

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


Serowa zapiekanka z brokułami

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 400 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

makaron - 300 gramów

brokuł - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

żółty ser - 100 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

olej - 3 łyżki

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni. Następnie dorzuć mięso mielone

i smaż wszystko przez chwilę. Dodaj Ketchup Hellmann’s Pikantny, dokładnie wymieszaj, dopraw

do smaku i połącz z makaronem.

2. Całość przełóż do naczynia żaroodpornego, na wierzchu ułóż brokuły. Fix Knorr wymieszaj ze

śmietaną oraz 100 ml wody i zalej zapiekankę.

3. Całość posyp startym serem i zawiń dokładnie folią aluminiową. Piecz w temperaturze 200 °C

przez 20 minut. Następnie zdejmij folię i piecz jeszcze chwilę, aż ser delikatnie się zarumieni.

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


Spaghetti a la carbonara

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

makaron spaghetti - 500 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr

starty parmezan - 100 gramów

śmietana 18% - 60 mililitrów

chudy boczek - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj w dużym garnku wodę i ugotuj makaron al dente.

2. Pokrój boczek w kostkę i podsmaż boczek.

3. Rozmieszaj Fix Spaghetti Carbonara Knorr z wodą.

4. Dodaj śmietanę. Dobrze wymieszaj i zagotuj.

5. Do garnka z ugotowanym makaronem wrzuć starty ser oraz ugotowany Fix. Wymieszaj,

podawaj od razu.

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


Wiosenne casserole z cukinią

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 250 gramów

gotowana szynka - 200 gramów

cukinia - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

mleko - 250 mililitrów

ser żółty twardy - 100 gramów

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Ugotuj makaron al dente zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Odcedź.

2. Pokrój szynkę w kostkę. Pokrój cukinię i paprykę. Posiekaj drobno czosnek i podsmaż go na 1

łyżce rozgrzanej oliwy, aż zacznie pachnieć. Dodaj szynkę i smaż przez 2 min. Dodaj warzywa i

smaż dalej na średnim ogniu przez 3-4 min.

3. Wymieszaj mleko z Knorr Naturalnie smaczne. Następnie wymieszaj makaron, szynkę i

warzywa.

4. Całość umieść w naoliwionej brytfannie. Polej sosem. Posyp tartym serem. Piecz przez 25-30

min. lub do momentu aż danie się zarumieni.

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


Włoska carbonara z kiełbasą i szpinakiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 300 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1
opakowanie

kiełbasa - 150 gramów

szpinak świeży, garstka - 3 sztuki

śmietana - 300 mililitrów

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kiełbasę pokrój w półplastry i przesmaż na oleju. Przygotuj sos carbonara - śmietanę

rozmieszaj z Fixem i wlej na patelnię. Sos zagotuj.

2. Makaron ugotuj al dente i dodaj do sosu.

3. Umyty szpinak również dodaj do sosu i wymieszaj. Dopraw do smaku i podawaj.

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


Zapiekane naleśniki po bolońsku

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mrożony szpinak - 1 opakowanie

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

Sos do warzyw na ciepło do szpinaku
czosnkowo-serowy Knorr - 1
opakowanie

gotowe naleśniki - 8 sztuk

mozzarella - 1 sztuka

żółty ser - 150 gramów

pomidory z puszki - 200 gramów

śmietana 18% - 100 mililitrów

olej do smażenia - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oleju a następnie dodaj odcedzony szpinak. Sos do

szpinaku wymieszaj ze śmietaną i dodaj na patelnię.

2. Całość zagotuj, wystudź i wymieszaj z tartym żółtym serem.

3. Farsz zawiń w naleśniki zakładając wszystkie boki do środka. Gotowe naleśniki ułóż w

naczyniu żaroodpornym.

4. Fix Knorr wymieszaj z 200 ml wody oraz pokrojonymi pomidorami z puszki i zagotuj. Zalej nim

naleśniki a na wierzchu ułóż plastry sera mozzarella. Naleśniki piecz około 20 minut w

nagrzanym do 200 stopni C piekarniku.

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

http://www.przepisy.pl
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Naleśniki zapiekane ze szpinakiem i serami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

świeży lub mrożony szpinak - 300 gramów

Sos w słoiku Spaghetti Toscana Knorr

ser parmezan - 50 gramów

ser ricotta - 100 gramów

ser mascarpone - 100 gramów

mleko - 700 mililitrów

cebule szalotki - 2 sztuki

orzeszki pinii - 10 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

mąka pszenna - 300 gramów

śmietana 18% - 50 mililitrów

jajko - 1 sztuka

olej - 80 mililitrów

gałka muszkatołowa - 10 gramów

chilli - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mleko wymieszaj z mąką i jajkiem, aby powstało ciasto naleśnikowe. Jeśli ciasto będzie za

gęste, rozcieńcz je do odpowiedniej konsystencji. Do ciasta dodaj część oleju i szczyptę soli.

Następnie usmaż naleśniki.

2. Cebule pokrój i podsmaż ze szpinakiem. Dopraw do smaku gałką muszkatołową oraz ostrą

papryką. Pokrój suszone pomidory i dodaj do szpinaku wraz z orzeszkami piniowymi.

3. Parmezan zetrzyj na tarce, mniejszą część odłóż na bok, resztę pomieszaj z serem ricotta i

serem mascarpone. Następnie dopraw do smaku szczyptą gałki muszkatołowej. Właściwą ilość

sera ułóż na naleśnikach, dodaj podsmażony szpinak i całość zroluj zawijając naleśnik po bokach.

4. Naleśniki ułóż w żaroodpornym naczyniu i zalej sosem Knorr. Wierzch posyp odrobiną sera i

polej kilkoma łyżkami śmietany. Całość piecz w piekarniku w 200 ° C przez około 40 minut.

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

http://www.przepisy.pl
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Zapiekane rurki po szwajcarsku

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron rurki - 200 gramów

pierś z kurczaka - 150 gramów

Fix Rurki z kurczakiem w sosie
pieczarkowym Knorr - 1 opakowanie

woda - 150 mililitrów

szynka konserwowa - 100 gramów

ogórek konserwowy - 4 sztuki

ser żółty, najlepiej ementaler lub gruyère -
200 gramów

śmietana - 150 mililitrów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta.

2. Na patelni rozgrzej olej i podsmaż pierś z kurczaka pokrojoną w paski.

3. Szynkę i ogórka pokrój w kostkę, dodaj do mięsa.

4. Całość zalej 150 ml wody.

5. Fix Knorr wymieszaj ze śmietanką i również wlej na patelnię.

6. Wszystko zagotuj, dodaj makaron, wymieszaj i przełóż do naczynia żaroodpornego.

7. Wierzch posyp sporą ilością startego sera i zapiekaj przez 20 minut w 180 °C. Podawaj

posypane posiekaną natką pietruszki.

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


Zapiekanka à la lasagne

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron rurki - 300 gramów

mięso mielone - 300 gramów

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

ser żółty - 300 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

tłuszcz roślinny - 50 mililitrów

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż mięso. Stwórz gęsty, aromatyczny sos, dodając puszkę

pomidorów, Fix i 400 ml wody. Całość wymieszaj i gotuj przez 3-4 minuty.

2. Na dno żaroodpornego naczynia wlej 1/3 wcześniej przygotowanego sosu z mięsem,

następnie ułóż warstwę makaronu, polej go delikatnie śmietaną i posyp serem. Czynność

powtórz, aż powstaną 3 warstwy.

3. Zapiekankę dokładnie przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika

na 45 minut. Aby ser się zapiekł, 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij folię. Tak

przygotowana lazania idealnie smakuje ze świeżą bazylią.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami i
kurczakiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

pieczarki - 200 gramów

ziemniaki - 700 gramów

Francuska zupa cebulowa Knorr - 1
opakowanie

śmietana 18% - 400 mililitrów

starty żółty ser - 100 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso i pieczarki pokrój w kostkę, oprósz przyprawą Knorr i obsmaż w garnku. By wzbogacić

smak potrawy, dodaj także pokrojony boczek.

2. Ziemniaki obierz, pokrój w plastry, wrzuć do garnka i chwilę smaż. Dodaj śmietanę i zupę

Knorr, wszystko zagotuj.

3. Całość przełóż do żaroodpornego naczynia, delikatnie ugniatając tak, aby wszystkie składniki

dobrze do siebie przylegały. Posyp żółtym serem. Przykryj i piecz przez 45 minut w piekarniku

nagrzanym do 200 °C. Na 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij przykrywkę, aby ser się

zapiekł.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami i
kurczakiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

pieczarki - 200 gramów

ziemniaki - 700 gramów

Francuska zupa cebulowa Knorr - 1
opakowanie

śmietana 18% - 400 mililitrów

starty żółty ser - 100 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso i pieczarki pokrój w kostkę, oprósz przyprawą Knorr i obsmaż w garnku. By wzbogacić

smak potrawy, dodaj także pokrojony boczek.

2. Ziemniaki obierz, pokrój w plastry, wrzuć do garnka i chwilę smaż. Dodaj śmietanę i zupę

Knorr, wszystko zagotuj.

3. Całość przełóż do żaroodpornego naczynia, delikatnie ugniatając tak, aby wszystkie składniki

dobrze do siebie przylegały. Posyp żółtym serem. Przykryj i piecz przez 45 minut w piekarniku

nagrzanym do 200 °C. Na 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij przykrywkę, aby ser się

zapiekł.

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