
przepisy.pl

NATURALNIE, ŻE SMACZNE
12 PROSTYCH I PYSZNYCH DAŃ



Tartaletki z ciasta francuskiego

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

gotowe ciasto francuskie - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

oliwa z oliwek - 2 łyżki

pomidory malinowe - 100 gramów

ser parmezan lub inny twardy ser - 100
gramów

czarne oliwki - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne wymieszać ze szklanką wody i dwoma łyżkami oliwy,

pozwoli to nadać sosowi idealna konsystencję. Całość zagotuj i odstawić na bok.

2. Płaty rozmrożonego ciasta francuskiego rozwałkuj delikatnie i pokrój na kwadraty o boku ok.

8x8cm. Spód ciasta posmaruj sosem pomidorowym. Na brzeg ciasta przyklej półcentymetrowy

pasek wycięty z pozostałego ciasta.

3. W powstałej studni ułóż składniki: ser pomidorki przekrojone na pół , oliwki. Całość zapiecz

około 20 minut w temperaturze 200°C.

4. Tartaletki podawaj udekorowane rukolą.
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Kremowa zapiekanka z cukinią

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron wstążki, np. tagliatelle lub
papardelle - 200 gramów

filet z kurczaka - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

cukinia - 1 sztuka

cebule dymki - 2 sztuki

mleko - 300 mililitrów

jajka - 2 sztuki

żółty tarty ser - 100 gramów

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

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

Pokrój mięso w kostkę. Pokrój cukinię na plasterki. Zetrzyj ser. Pokrój dymki.

2. Podsmaż kurczaka na 1 łyżce rozgrzanej oliwy aż się zarumieni (3-4 min). Dodaj cukinię i smaż

dalej na średnim ogniu przez 3-4 min.

3. Wymieszaj mleko z Knorr Naturalnie smaczne i delikatnie ubitymi jajkami.

4. Wymieszaj makaron z kurczakiem, serem, cukinią i szczypiorkiem.

5. Całość umieść w naoliwionej brytfannie. Polej sosem. Piecz przez 35 min. lub do momentu aż

danie się zarumieni.
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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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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.
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Makaron z sosem pomidorowym i cukinią

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 250 gramów

cukinie - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

starty parmezan - 100 gramów

świeża bazylia

oliwa - 1 łyżka

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.
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Paszteciki z ciasta francuskiego z nadzieniem
bolognese

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ząbek czosnku - 1 sztuka

mięso mielone z indyka - 250 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

gotowe ciasto francuskie - 1 opakowanie

gęsty jogurt - 150 mililitrów

świeża bazylia - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 200°C. Drobno pokrój czosnek. Przesmaż mięso na oliwie przez kilka

minut do momentu gdy przestanie być różowe. Dodaj 200 ml wody i zawartość opakowania Knorr

Naturalnie smaczne. Wymieszaj, doprowadź sos do wrzenia, a następnie gotuj na niewielkim

ogniu przez 5 min. Dodaj drobno pokrojoną natkę pietruszki.

2. Zestaw sos z palnika do ostudzenia. Rozwiń rulon ciasta francuskiego. Wytnij kwadraty o boku

ok. 8 cm. Na każdym kwadracie ułóż łyżkę sosu. Zawiń tak aby powstały trójkąty. Mocno połącz

ze sobą krawędzie ciasta, taka by nie otworzyły się w trakcie pieczenia.

3. Lekko posmaruj paszteciki oliwą z oliwek. Ułóż na blasze i wstaw do piekarnika na 10 minut

lub do momentu gdy upieką się na złoto. W międzyczasie wymieszaj jogurt z pokrojoną drobno

bazylią i czosnkiem. Podawaj paszteciki z sosem jogurtowym.
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Faszerowane muszle makaronowe

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże muszle makaronowe - 20 sztuk

suszone pomidory z oliwy - 100 gramów

pieczarki - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

śmietana 18% - 100 mililitrów

mleko 1,5% - 100 mililitrów

cebula - 1 sztuka

świeża bazylia - 1 pęczek

ząbki czosnku - 2 sztuki

ser gruyer - 50 gramów

tarty parmezan - 50 gramów

Sos w słoiku Spaghetti Toscana Knorr -
1 opakowanie

oliwa - 2 łyżki

papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanej oliwie podsmaż posiekany czosnek i chili. Dodaj pokrojoną w kostkę

cebulę i pokrojone w plastry grzyby. Całość smaż chwilę, po czym dodaj Knorr Naturalnie smaczne

- Zapiekanka makaronowa z szynką. Wymieszany ze śmietaną i dodaj suszone pomidory

pokrojone w kostkę. Wszystko razem gotuj minutę całość dopraw do smaku pokrojoną drobno

bazylią. Sos odstaw na bok aby delikatnie ostygł.

2. Do gotującej się wody na dwie minuty włóż makaronowe muszelki, po tym czasie muszelki

wyjmij z wody (nawet jeśli nie będą zupełnie ugotowane). Delikatnie wymieszaj z oliwa i ułóż na

tacy otworem do dołu. Odstaw na bok do wystygnięcia.

3. Muszelki nafaszeruj białym sosem. Makaron ułóż w żaroodpornym naczyniu posmarowanym

lekko oliwą i oprósz z wierzchu serem .

4. Całość przykryj folią aluminiową wstaw na 20 minut do nagrzanego do 190 °C piekarnika. Po

tym czasie zdejmij folie. Całość piecz kolejne 10 minut aż ser się zapiecze. Gotowe muszelki ułóż

na podgrzanym pomidorowym sosie.
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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.
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Łosoś w sosie bolognese

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filety z łososia - 600 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

sok z cytryny - 1 łyżka

oliwa - 1 łyżka

rukola - 150 gramów

pomidorki koktajlowe - 150 gramów

oliwa z oliwek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Posiekaj drobno czosnek. Wetrzyj w filety 1 łyżkę oliwy

wymieszanej z sokiem z cytryny i czosnkiem. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem. Piecz przez

8-10 min.

2. Tymczasem wymieszaj z pomidorami zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne.

Poczekaj, aż się zagotuje. Zmniejsz ogień i gotuj przez 10 min.

3. Podawaj rybę z sosem, z sałatką z rukoli i pomidorków koktajlowych polaną 1 łyżką stołową

oliwy z oliwek.
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Domowa pizza

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

mąka pszenna do podsypania - 200
gramów

drożdże - 4.5 gramów

cukier - 50 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

sól - 2.5 gramy

woda - 300 mililitrów

czerwona cebula - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

pomidorki koktajlowe - 50 gramów

tarta mozzarella - 100 gramów

rukola - 100 gramów

kiełbasa pepperoni - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą dobrze wyrabiając. Gotowe ciasto przykryj czystą,

płócienną ścierką i odstaw na 40 minut w ciepłe miejsce tak, aby ciasto mogło wyrosnąć.

2. Po tym czasie ciasto jeszcze raz wyrób ręką, podsyp trochę mąką i podziel na 4 do 6 kul tej

samej wielkości.

3. Na stolnicy lub gładkim blacie stołu delikatnie podsypanym mąką rozwałkuj lub rozciągnij

ciasto ręką, formując okrągły placek. Placek ułóż na pergaminie na odwróconej do góry nogami

blasze z piekarnika.

4. W garnku zagotuj pomidory pelatti z Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - dzięki

niemu uzyskasz sos o wyrazistym ziołowo pomidorowym smaku, który będzie miał idealną

konsystencję.

5. Ciasto z wierzchu posmaruj wcześniej zrobionym sosem. Na środek pizzy, na sos, posyp stary

sera mozzarella, na ser kolejno układaj plastry czerwonej cebuli, plastry kiełbasy oraz przecięte

na pół pomidorki.



6. Pizzę umieść w nagrzanym do 220°C piekarniku i piecz około 25 minut. Gotową pizzę

podawaj posypaną listkami rukoli i pozostałym sosem pomidorowym.
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Kremowa zapiekanka makaronowa z brokułami i
szynką

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

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

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.
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Cannelloni z mozzarellą i suszonymi
pomidorami

przepisy.pl

50 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500
gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

suszone pomidory w zalewie - 100 gramów

makaron cannelloni - 12 sztuk

orzeszki pinii - 2 łyżki

mozzarella - 2 sztuki

tarta mozzarella - 100 gramów

pomidory pelatti z puszki - 2 opakowania

śmietana 18% - 100 mililitrów

szalotka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. W garnku rozgrzej kilka łyżek oleju ze słoika z suszonych pomidorów, dodaj mielone mięso.

Smaż, aż odparują wszystkie soki. Dodaj pomidory z puszki wymieszane z Knorr Naturalnie

smaczne - nada on potrawie odpowiedniego smaku oraz odpowiedniej konsystencji. Mięsny farsz

odstaw na bok, aby wystygł. Orzeszki upraż na rozgrzanej suchej patelni.

2. Do zimnego już mięsa dodaj orzeszki pinii, pokrojone w drobną kostkę suszone pomidory i

mozzarellę.

3. Przygotuj sos pomidorowy. Na rozgrzanej oliwie zeszklij szalotkę i czosnek. Następnie dodaj

pomidory i całość zagotuj. Zmniejsz ogień, gotuj 3 minuty. Dopraw do smaku i zmiksuj.

4. Dno naczynia żaroodpornego posmaruj kilkoma łyżkami sosu pomidorowego. Farszem napełnij

rurki makaronu i ułóż je ściśle na dnie naczynia żaroodpornego. Polej sosem pomidorowym i

kilkoma łyżkami śmietany. Całość oprósz tartą mozzarellą.

5. Naczynie przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika na 30 minut.
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