
 

11 SPOSOBÓW NA
 OWOCE MORZA

przepisy.pl



Włoska lasagne z owocami morza
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

łosoś świeży - 100 gramów

mieszanka owoców morza, może być mrożona - 200 gramów

biała ryba np. dorsz - 100 gramów

suszone pomidory, pokrojone w paseczki - 6 sztuk

śmietana gęsta - 200 mililitrów

ser mozzarella, starty - 250 gramów

bazylia, kilka listków

czosnek posiekany, ząbek - 2 sztuki

oliwa - 2 łyżki

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej oliwie przesmaż czosnek i pomidory, dodaj owoce morza (oprócz ryb) oraz listki bazylii.

2. Wlej szklankę wody, dodaj Fix Lasagne Knorr i zagotuj. Ryby pokrój w kostkę 2x2 cm i dodaj do sosu. Całość gotuj 2

minuty na małym ogniu.

3. Naczynie żaroodporne o wym. 28x20 cm posmaruj śmietaną i wyłóż trzema płatami makaronu. Nałóż ponownie warstwę

śmietany, posyp odrobiną sera i wyłóż część rybnego farszu. Całość przykryj płatami makaronu, znów posmaruj śmietaną i

posyp serem. Postępuj tak samo do momentu wykończenia składników (3 warstwy).

4. Ostatnią warstwę makaronu posmaruj śmietaną i posyp pozostałym serem. Naczynie wstaw do nagrzanego piekarnika i

zapiekaj w temp. 180 °C przez 40 minut. Gotową Lasagne udekoruj listkami bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wloska-lasagne-z-owocami-morza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Orientalne krewetki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki - 16 sztuk

czerwona papryka - 1 sztuka

Czerwona ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

groszek cukrowy - 200 gramów

szalotki - 3 sztuki

Suszone grzyby shitake (można zastąpić pieczarkami) - 80 gramów

limonka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

kiełki soi - 100 gramów

kolendra - 1 sztuka

olej rzepakowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Krewetki oczyść, umyj, pokrój na mniejsze kawałki. Szalotki, chilli i czosnek drobno posiekaj.

2. Grzyby zalej wrzącą wodą, odstaw na 15 minut, a gdy odzyskają jędrność przekrój je na pół. Jeśli używasz pieczarek

pokrój świeże grzyby bez namaczania. Paprykę pokrój w plastry.

3. Na patelni rozgrzej olej, podsmaż szalotki, czosnek i ostrą paprykę, po jakimś czasie dodaj krewetki, groszek cukrowy,

grzyby i czerwoną paprykę.

4. Wszystko razem smaż około 3 minut, na koniec zalej rozmieszanym w proporcjach podanych na opakowaniu Fixem Knorr.

5. Całość gotuj jeszcze minutę, dodaj sok z limonki i kiełki sojowe. Danie podawaj z ryżem posypane obficie natką kolendry

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

https://www.przepisy.pl/przepis/orientalne-krewetki-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Egzotyczny makaron z krewetkami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

obrane krewetki średniej wielkości - 200 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

ugotowany makaron, np. tagliatelle - 400 sztuk

limonka - 1 sztuka

mleczko kokosowe - 100 mililitrów

ząbek czosnku - 2 sztuki

kwaśna śmietana 18% - 100 mililitrów

papryczka chili - 1 sztuka

olej - 1 łyżka

natka pietruszki - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj marynatę: posiekaj chilli, czosnek i natkę pietruszki, po czym wymieszaj je z częścią soku z limonki. Polej

krewetki przygotowaną marynatą i odstaw na 30 minut.

2. Następnie podsmaż je na rozgrzanym oleju przez około 3 minuty. Dodaj makaron.

3. Przygotuj kremowy sos mieszając zawartość opakowania Knorr, z mleczkiem kokosowym oraz kwaśną śmietaną.

Następnie dodaj do krewetek i duś całość przez około 10 minut na małym ogniu.

4. Na koniec dopraw danie resztą soku z limonki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/egzotyczny-makaron-z-krewetkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryba z krewetkami, ananasem i liściem bananowca
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filet z tołpygi - 600 gramów

Fix Soczyste żeberka w coli Knorr - 1 opakowanie

krewetki - 200 gramów

ananas (z puszki) - 1 opakowanie

ketchup - 5 łyżek

sok z limonek - 3 sztuki

czosnek - 2 ząbki

świeża kolendra - 1 pęczek

trawa cytrynowa

sos sojowy jasny - 2 łyżki

liście bananowca - 2 sztuki

czerwona papryczka chili - 1 sztuka

olej sezamowy - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Ananasa odcedź, a każdy plaster przekrój na pół.

2. Fix Knorr wymieszaj z zalewą po ananasie, ketchupem, sokiem z limonek, posiekanym czosnkiem i chili, sosem sojowym i

olejem sezamowym oraz posiekaną kolendrą.

3. Na liściu bananowca połóż zmiażdżoną łodygę trawy cytrynowej. Na wierzchu ułóż cały filet z ryby.

4. Za pomocą łyżki lub pędzla nanieś na rybę wcześniej przygotowany sos. Pozostały sos wymieszaj z krewetkami i

kawałkami ananasa.

5. Krewetki i ananasa połóż na rybie. Liścia bananowca zwiń jak cukierek i przełóż do foremki żaroodpornej. Piecz w

temperaturze 180 stopni przez 25 minut. Podawaj samodzielnie bądź z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryba-z-krewetkami-i-ananasem-w-lisciach-bananowca
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciasteczka krabowe
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Smażony ryż po chińsku Knorr - 1 opakowanie

ogórek świeży - 1 sztuka

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

kolendra

masło - 40 gramów

ryż wcześniej ugotowany - 100 gramów

jaja - 3 sztuki

żółtka - 2 sztuki

bułka tarta - 200 gramów

olej do smażenia - 300 mililitrów

ocet

cukier puder - 1 łyżeczka

sos ostrygowy - 2 łyżki

mięso z kraba najlepiej z puszki lub paluszki krabowe - 200 gramów

sól

pieprz

woda - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso z kraba odciśnij. Jeśli używasz paluszków krabowych, drobno je posiekaj. Przełóż do miski.

2. Dodaj miękkie masło, sos ostrygowy, posiekane chilli, posiekaną kolendrę, żółtka oraz ryż.

3. Fix Knorr wymieszaj z 50 mililitrami wody i zagotuj.

4. Wlej płyn do krabów i całość dokładnie wymieszaj. Powinna powstać gęsta, lekko kleista masa.

5. Z masy formuj kulki, które następnie przełóż na tacę i wstaw do lodówki, aby dobrze się schłodziły na co najmniej godzinę.

Możesz również wstawić kulki do zamrażarki na pół godziny.

6. Kulki panieruj w roztrzepanym jajku oraz bułce tartej i smaż na głębokim oleju. Pamiętaj, żeby po usmażeniu odsączyć

kulki na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu.

7. Krabowe ciasteczka podawaj z marynowanym ogórkiem. Ogórka pokrój w długie cienkie paski. Następnie wymieszaj go z

octem, cukrem i szczyptą soli oraz pieprzu. Marynuj przez 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciasteczka-krabowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smażone krewetki w delikatnym curry
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki bez skorupek - 30 sztuk

Fix Danie orientalne z kurczakiem Knorr - 1 opakowanie

cebula szalotka - 4 sztuki

pomidory pelatti, puszka - 1 sztuka

laska cynamonu - 1 sztuka

kolendra - 1 pęczek

czosnek, ząbek - 3 sztuki

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. W garnku rozgrzej oliwę. Na gorący tłuszcz wrzuć laskę cynamonu, posiekany czosnek, posiekaną papryczkę chilli, a

następnie pokrojoną w kostkę szalotkę. Całość smaż, aż cebula zacznie brązowieć, dodaj wtedy pomidory z puszki.

2. Dodaj fix, całość dokładnie wymieszaj i gotuj około 4 minuty.

3. Na koniec dodaj surowe krewetki, gotuj jeszcze przez minutę. Gotową potrawę dopraw natką kolendry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smazone-krewetki-w-delikatnym-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Neapolitańskie spaghetti z krewetkami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki królewskie - 150 gramów

spaghetti - 300 gramów

Fix Spaghetti Napoli Knorr - 1 opakowanie

śmietana UHT - 100 mililitrów

papryczka chilli - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

koperek - 0.5 pęczków

olej - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Krewetki oczyść. Jeśli używasz mrożonych odstaw aby się rozmroziły. Czosnek i chilli posiekaj.

2. Na patelni podsmaż czosnek oraz chilli. Po chwili dodaj krewetki i smaż jeszcze 1 minutę. Makaron ugotuj.

3. Fix Knorr wymieszaj z 300 ml wody oraz śmietaną. Wlej na patelnię. Dodaj odcedzony i gorący makaron. Wszystko

dokładnie wymieszaj i zagotuj. Danie podawaj posypane świeżo posiekanym koperkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/neapolitanskie-spaghetti-z-krewetkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne z owocami morza
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron Lasagne - 1 opakowanie

paluszki krabowe surimi - 10 sztuk

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

bulion warzywny - 1 litr

biała ryba - 2 sztuki

krewetki (obrane i oczyszczone) - 200 gramów

śmietana 36% - 500 mililitrów

margaryna - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr rozmieszaj ze śmietaną, zagotuj i wystudź. Naczynie żaroodporne natłuść.

2. Bulion zagotuj, rybę pokrój na mniejsze kawałki i wraz z krewetkami sparz krótko w bulionie.

3. Naczynie żaroodporne posmaruj przygotowanym sosem, ułóż warstwę makaronu a następnie rozłóż kawałki ryby, krewetki

i mięso krabowe. Wierzch posmaruj sosem i przykryj płatami makaronu.

4. Czynność tę powtórz do wyczerpania składników kończąc warstwą makaronu oraz sosu. Zapiekankę wstaw do piekarnika

nagrzanego do 190 °C i piecz przez 35-40 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-z-owocami-morza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pappardelle z małżami i szynką parmeńską
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron Pappardelle - 150 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 180 mililitrów

oliwa z oliwek - 20 mililitrów

kilka plastrów szynki parmeńskiej lub innej długodojrzewającej

mała cebula - 1 sztuka

słoiczek małży w zalewie 100 g lub 300 g mrożonych

natka pietruszki - 1 łyżka

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente.

2. Na rozgrzanym oleju zeszklij plastry cebulki. Dodaj posiekaną natkę pietruszki oraz małże. Całość gotuj przez chwilę.

3. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 ml zimnej wody. Wlej na patelnię, chwilę gotuj wszystko razem, aż sos zgęstnieje.

4. Dodaj makaron i pokrojoną w paski szynkę parmeńską. Całość dokładnie wymieszaj. Zamiast pietruszki możesz dodać

trochę pokrojonej świeżej bazylii. Sprawi ona, że potrawa nabierze nieco ziołowego smaku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pappardelle-z-malzami-i-szynka-parmenska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chowder z małżami
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

boczek wędzony - 150 gramów

pieprz

tymianek - 3 pęczki

liść laurowy - 1 sztuka

śmietana kremówka - 0.5 szklanek

czosnek ząbek - 3 sztuki

cebula - 1 sztuka

seler naciowy - 1 sztuka

ziemniaki - 4 sztuki

wywar rybny - 3 szklanki

małże - 1 kilogram

sól

Sposób przygotowania:

1. Boczek, ziemniaki, selera oraz cebulę pokrój na kostkę, a czosnek posiekaj.

2. Na rozgrzanej patelni wytop tłuszcz z boczku, a skwarki zarumień i wyjmij.

3. Na ten sam tłuszcz wrzuć cebulę i czosnek i zeszklij, po czym dorzuć selera, tymianek oraz liść laurowy.

4. Po chwili dodaj ziemniaki, zalej gorącym wywarem i gotuj do czasu kiedy ziemniaki będą półtwarde.

5. Do innego garnka wlej wodę, a gdy zacznie wrzeć, to wrzuć oczyszczone małże. Przykryj i potrząsaj garnkiem, aż się

otworzą, po czym wyjmij je i oddziel mięso od skorupki, a wywar przecedź i dodaj do ziemniaków.

6. Kiedy ziemniaki będą gotowe wrzuć mięso małż i śmietanę.

7. Dodaj resztę przypraw, wymieszaj i odstaw na chwilę. Zupę podawaj posypaną boczkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chowder-z-malzami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Nigiri-sushi
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z tuńczyka lub łososia (mogą być również krewetki lub inna
dowolna ryba) - 200 gramów

wasabi w paście - 20 gramów

ugotowany ryż - 300 gramów

Nori - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Rybę pokrój w plastry 2 centymetry na 4 centymetry.

2. Do ręki weź trochę ryżu, około 2 łyżek, uformuj go w dłoni przyciskając delikatnie dwoma palcami. Ryż posmaruj z

wierzchu odrobiną wasabi.

3. Na ryż nałóż płat ryby.

4. Z płata nori wytnij cienkie paski i zawiń wokół owalnego kąska.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nigiri-sushi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

