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Zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem i fetą

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 500 gramów

mrożony szpinak - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

ser feta - 150 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na dwóch łyżkach Ramy podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj do niej posiekany

czosnek i chilli. Dodaj pokrojone w kosteczkę suszone pomidory i odciśnięty z soku rozmrożony

szpinak. Całość dopraw do smaku pokruszonym serem feta i gałką muszkatową. Szpinak odłóż na

bok.

2. W garnku na pozostałej Ramie obsmaż pokrojone w cienkie plasterki ziemniaki. Smaż je chwilę

po czym zalej śmietaną wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne i dokładnie wymieszaj. Produkt

nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że wszystkie składniki połączą się ze sobą.

3. Połowę ziemniaków przełóż do żaroodpornego naczynia, dołóż wcześniej podsmażony szpinak

i przykryj pozostałymi ziemniakami. Całość posyp po wierzchu tartym parmezanem. Zapiekankę

zawiń w folie aluminiową i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym

czasie usuń folię i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do momentu zarumienienia się

sera.

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


Zapiekanka z ziemniakami i brukselką

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

ziemniaki - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 sztuka

średnia cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

kiełbasa np. śląska - 500 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

gałązka tymianku - 1 sztuka

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Brukselkę obierz z zewnętrznych liści, nadetnij na krzyż od strony głąba. Gotuj około 5 minut w

osolonym wrzątku. Odcedź i przelej zimną wodą. Brukselkę przetnij na pół, wytnij głąb, a następnie

rozdziel od siebie wszystkie liście kapusty.

2. Obraną cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na patelni na rozgrzanej Ramie. Dodaj pokrojone na pół

plastry kiełbasy, smaż chwilę, po czym dodaj posiekany czosnek, tymianek i ziemniaki pokrojone

w cienkie plastry. Smaż około 2-3 minut cały czas mieszając.

3. Po tym czasie ziemniaki zalej śmietaną wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne, dodaj liście

brukselki i dokładnie wymieszaj. Produkt nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że wszystkie

składniki połączą się ze sobą.

4. Ziemniaki przełóż do żaroodpornego naczynia, posyp po wierzchu tartym serem. Całość zwiń w

folię aluminiowa i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym czasie

usuń folie i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do momentu zarumienienia się sera.

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


Zapiekanka ziemniaczana z szynką parmeńską
i brokułami

przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 700 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

średnia cebula - 1 sztuka

brokuł - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

szynka parmeńska - 100 gramów

żółty ser - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz i pokrój w plastry. Cebulę pokrój w piórka. Brokuły pokrój w mniejsze różyczki i

sparz przez 3 minuty w gotującej się wodzie.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż cebule, dodaj ziemniaki, śmietanę oraz Knorr Naturalnie

smaczne dla idealnej gęstości sosu. Całość gotuj cały czas mieszając aż sos zgęstnieje.

3. Część ziemniaków ułóż na dnie żaroodpornego naczynia i posyp z wierzchu pokrojoną w

paseczki szynką. Ułóż drugą część ziemniaków. Na wierzchu ułóż brokuły. Całość posyp serem po

wierzchu.

4. Naczynie zafoliuj i wstaw do piekarnika nagrzanego do 190°C piecz około 40 minut. Na 10

minut przed końcem ustalonego czasu zdejmij folie.

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


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

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


Casserole z tuńczykiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron Rigatoni - 300 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

tuńczyk z puszki - 400 gramów

kukurydza z puszki - 200 gramów

groszek zielony - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 40 gramów

mąka - 40 gramów

mleko - 400 mililitrów

starty cheddar - 100 gramów

pieprz - 0.25 łyżeczek

natka pietruszki - 1.5 łyżek

bułka tarta - 40 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 180°C. Ramę rozpuść na dużej patelni. Dodaj mąkę i podgrzewaj 2

minuty. Powoli dodawaj mleko i mieszaj. Dodaj 75 g startego sera i wciąż podgrzewaj – 10 minut,

do momentu, gdy sos zacznie gęstnieć. Dopraw pieprzem.

2. Następnie do sosu dodaj majonez Hellmann’s oraz ugotowany już makaron, wymieszaj. Dodaj

również tuńczyka, kukurydzę, groszek i posiekaną natkę.

3. Przygotowany makaron przełóż do naczynia żaroodpornego, wierzch posyp tartą bułką oraz

pozostałym serem. Naczynie wstaw do nagrzanego piekarnika (180°C) i zapiekaj przez 20-30

minut, do momentu gdy zapiekanka uzyska złoty kolor.

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


Quiche z brokułem, migdałami i kurczakiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 200 gramów

serek śmietankowy typu philadelphia -
125 gramów

mąka pszenna - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 125 mililitrów

śmietana Rama Cream Fine lub inna do
18 % - 200 mililitrów

brokuł, główka - 1 sztuka

migdały - 50 gramów

żółty ser najlepiej grujer - 100 gramów

jajka - 6 sztuk

sól i pieprz do smaku

zioła śródziemnomorskie - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. W misce połącz mąkę, 100 ml Ramy i serek kremowy. Zagniecione ciasto umieść w

zamrażarce na około 20 minut.

2. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki. W garnku z gotującą się woda sparz przez 2

minuty pokrojone w małe różyczki brokuły. Po sparzeniu zahartuj zimną wodą i odstaw na bok.

3. Na patelni rozgrzej pozostałą Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki,

będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na rozgrzanym tłuszczu delikatnie podsmaż pokrojonego w kostkę kurczaka.

5. Schłodzone ciasto rozwałkuj na stolnicy podsypanej mąką. Przełóż do odpowiedniej formy. W

środku ułóż brokuły, kurczaka i migdały.

6. W misce wymieszaj śmietanę z jajkami. Masę dopraw ziołami prowansalskim, pieprzem i

szczyptą soli do smaku. Powstała masą wlej do środka tarty, z wierzchu posyp tartym serem.

Całość umieść w nagrzanym do 180 °C piekarniku. Tartę piecz około 20 minut do momentu aż

masa zupełnie się zestali .

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


Kasza jaglana zapiekana z jajkiem i chorizo

przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 6 łyżek

kurki - 200 gramów

cebula szalotka - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

mleko - 1 szklanka

szczypior - 1 pęczek

starty oscypek - 50 gramów

jajko - 6 sztuk

kiełbasa chorizo - 100 gramów

ziele angielskie - 3 ziarna

liść laurowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. 200 g kaszy zalej 200 ml wody i 200 ml mleka, dodaj kostkę rosołową Knorr, ziele angielskie,

liść laurowy. Zagotuj kaszę, przykryj, wstaw do piekarnika nagrzanego do 160°C na około 30

minut. W tym czasie kasze przemieszaj przynajmniej dwa razy.

2. Na patelni na rozgrzanej Ramie obsmaż pokrojoną w pół plastry kiełbasę chorizo , pokrojoną w

kosteczkę cebulę. Gdy cebula się zeszkli dodaj umyte i delikatnie rozdrobnione kurki (wystarczy

jak je przekroisz na pół jeśli są duże). Smażąc na Ramie nadasz grzybom maślanego aromatu i

jednocześnie zachowasz czystość bo Rama nie pryska podczas smażenia.

3. Całość smaż około 3 -4 minut. Do kurek na koniec dodaj posiekany szczypior.

4. Ugotowaną kaszę pomieszaj z tartym serem i nałóż do kokilek. Na wierzch kaszy nałóż solidną

porcje grzybów. Na wierzchu grzybowego farszu zrób delikatny dołek. Wbij do środka surowe

jajko. Całość umieść w nagrzanym do 180°C piekarniku na około 10 minut. Tak aby jajko

delikatnie się ścięło.

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

