
 

MAKARONOWE
SZALEŃSTWO

przepisy.pl



Ślimaczki z bolognese

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 12 sztuk

mięso mielone - 500 gramów

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mozzarella - 1 sztuka

świeża bazylia - 1 pęczek

śmietana - 100 mililitrów

pomidory malinowe - 10 sztuk

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Płaty lasagne ugotuj do miękkości w wodzie, wyjmij i ułóż jeden obok drugiego tak aby

delikatnie makaron nachodził na siebie.

2. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż mielone mięso, dodaj do niego pomidory z puszki,

oraz Knorr Naturalnie smaczne dla idealnej gęstości sosu. Całość gotuj 5 minut aż sos

zgęstnieje.

3. Gotowy sos nałóż na makaron posyp serem i zroluj. Zrolowaną lasagne pokrój nożem na

mniejsze plastry i ułóż na pergaminie.

4. Lasagne piecz w nagrzanym do 190°C piekarniku około 5-7 minut. Gotowe ślimaczki udekoruj

łyżką śmietany, pomidorkiem i bazylia

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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Spaghetti bolognese z warzywami i grzybami

przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

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

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
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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.



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

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny
Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr -
1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

zielone oliwki - 3 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

ugotowany makaron np. spaghetti - 300
gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mielone mięso wymieszaj z Przyprawą do mięsa Knorr, a następnie uformuj z niego małe kulki.

2. Kulki oprósz delikatnie mąką pszenną i obsmaż na patelni.

3. Dodaj posiekany czosnek i chilli. Smaż chwilę do momentu, aż czosnek zacznie delikatnie

zmieniać kolor. Dodaj pomidory z puszki i pokrojone oliwki oraz opakowanie Przyprawy

szlachetnej do wieprzowiny - doprawi on sos do smaku oraz nada odpowiedniej konsystencji.

4. Sos gotuj chwilę aż zgęstnieje, dodaj posiekaną natkę pietruszki i makaron.

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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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.

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

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

ser cheddar lub inny żółty ser - 200 gramów

szynka konserwowa - 200 gramów

śmietana 18% - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. W garnku wymieszaj makaron, śmietanę, Knorr Naturalnie smaczne oraz dwie niepełne szklanki

wody. Dodaj szynkę pokrojoną w paseczki i część sera.

2. Wszystko razem zagotuj, a następnie przełóż do naczynia żaroodpornego.

3. Po wierzchu posyp pozostałym serem, całość zawiń folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do

200°C piekarnika na 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
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Farfalle z cukinią i szynką

przepisy.pl

45 minut 5 osób Łatwe

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

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
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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.

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

przepisy.pl

120 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

płaty lasagne - 12 sztuk

mięso mielone - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

suszone pomidory - 150 gramów

tarta mozzarella - 100 gramów

pestki dyni - 50 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki

świeża bazylia - 1 pęczek

cebula - 1 sztuka

mąka pszenna - 2 łyżki

masło - 2 łyżki

mleko - 300 mililitrów

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Dynię zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 40 minut.

Po upieczenie gdy dynia lekko ostygnie obierz kawałki ze skóry.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj mielone mięso.

Smaż, aż odparują wszystkie soki. Do mięsa dodaj pokrojone w drobna kostkę, suszone pomidory,

pestki dyni i pomidory z puszki. Całość chwilę gotuj.

3. Sos dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne. Poprawi on smak i konsystencję farszu.

4. W drugim garnku rozpuść masło, następnie dodaj mąkę i wymieszaj. Całość smaż aż składniki

dobrze się połączą. Do powstałej, delikatnie złotej zasmażki wlej zimne mleko. Dodaj szczyptę

gałki muszkatowej. Całość energicznie i dokładnie wymieszaj. Zagotuj. Gdy sos zgęstnieje, dodaj

do niego upieczoną dynię.

5. W natłuszczonym żaroodpornym naczyniu na dnie wylej łyżkę – dwie mięsnego farszu. Na farsz

ułóż płaty makaronu, na makaron nałóż spora ilość farszu mięsnego i przykryj go sosem

beszamelowym z dynią. Następnie czynność powtórz dwa lub trzy razy do wykorzystania



składników.

6. Postaraj się aby wierzch lasagni był wykończony żółtym sosem z dyni. Posyp go tartą

mozzarellą i dokładnie przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na

około 35 minut . Na 10 minut przed końcem pieczenia usuń folie tak, aby ser dobrze się zapiekł.

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