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Ziemniaczana zapiekanka z kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Fix Świderki z kurczakiem w sosie serowym Knorr - 1 opakowanie

ziemniaki - 400 gramów

śmietana 18% - 300 mililitrów

żółty ser - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

olej do smażenia - 80 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w piórka, podsmaż ją w garnku, dodaj pokrojonego w kostkę kurczaka, smaż chwilę, dodaj pokrojone w

plastry ziemniaki. Całość smaż mieszając co jakiś czas, aż ziemniaki delikatnie się rozkleją.

2. Dodaj wtedy śmietanę wymieszaną z fixem, całość zagotuj, a następnie przełóż w żaroodporne naczynie uciskając

wszystkie składniki razem.

3. Zapiekankę z wierzchu posyp serem, zawiń w folię aluminiową, wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 40 minut.

Dziesięć minut przed końcem pieczenia usuń folię, aby ser mógł się zapiec. Podawaj z posiekaną natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ziemniaczana-zapiekanka-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
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 Naturalnie smaczne 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, produkt Knorr

Naturalnie smaczne - Lasagne 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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-a-la-lasagne-1
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

https://www.przepisy.pl/przepis/serowa-zapiekanka-z-brokulami
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 Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese 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. Produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese 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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekane-nalesniki-po-bolonsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa meksykańska z ogórkiem i papryką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

fasola czerwona z puszki - 1 opakowanie

ogórki konserwowe - 5 sztuk

papryka konserwowa czerwona - 4 sztuki

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

Fix Chili con carne Knorr - 1 opakowanie

cebula czerwona - 1 sztuka

przecier pomidorowy - 2 łyżki

kumin mielony - 1 łyżeczka

ząbki czosnku - 2 sztuki

kolendra - 1 pęczek

woda - 1.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. W dużym garnku podsmaż na oleju posiekaną cebulę i czosnek.

2. Po chwili smażenia dodaj mielony kumin oraz koncentrat pomidorowy. Całość smaż jeszcze 3-4 minuty.

3. Fix Knorr wymieszaj z wodą. Zalej podsmażone składniki płynem i zagotuj.

4. Kukurydzę i fasolkę odcedź. Ogórki i paprykę pokrój w drobną kostkę i dodaj wszystkie warzywa do zupy.

5. Zupę gotuj około 15-20 minut. Na końcu dodaj posiekaną kolendrę i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-meksykanska-z-ogorkiem-i-papryka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki z kurczakiem w sosie bolognese
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

gotowe naleśniki - 5 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

filet z piersi kurczaka - 200 gramów

marchewka - 1 sztuka

ser żółty ementaler - 100 gramów

kwaśna śmietana 18% - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Pokrój w kostkę mięso i marchewkę. Zetrzyj ser na grubej tarce. Przesmaż mięso na złoto w

1 łyżce oleju. Dodaj 200 ml wody i zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese.

2. Wymieszaj, doprowadź do wrzenia i gotuj przez ok. 5 minut. Ochłodź. Wypełnij naleśniki farszem mięsnym i zroluj.

3. Ułóż naleśniki w dobrze natłuszczonym naczyniu do zapiekania. Rozprowadź na nich śmietanę i posyp serem. Piecz przez

ok. 10 minut, do momentu gdy ser roztopi się i lekko zrumieni na złoto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-z-kurczakiem-w-sosie-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mac and cheese z szynką
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr -
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

https://www.przepisy.pl/przepis/mac-and-cheese-z-szynka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

cebula - 2 sztuki

czosnek ząbki - 2 sztuki

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone wołowe - 500 gramów

czerwone wino - 150 mililitrów

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

makaron Lasagne - 1 opakowanie

mleko - 500 mililitrów

mąka - 3 łyżki

masło - 60 gramów

ser żółty - 150 gramów

gałka muszkatołowa

oliwa

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebule i czosnek pokrój w drobną kostkę, wrzuć na rozgrzaną oliwę. Jak tylko się przesmażą dodaj mielone mięso i smaż

powoli.

2. Wlej wino i poczekaj, aż odparuje.

3. Fix Knorr wymieszaj w 400 mililitrach wody i wlej do mięsa. Całość duś powoli około 20 minut, mięso powinno być

miękkie, a sos gęsty.

4. W tym czasie przygotuj sos beszamel. W rondelku rozpuść masło i wsyp mąkę. Mieszaj, aż mąka połączy się z tłuszczem.

5. Teraz wlej mleko i energicznie mieszaj tak, aby rozbić wszystkie grudki. Sos zagotuj, dopraw szczyptą soli oraz gałką

muszkatołową. Na końcu dodaj do gorącego sosu połowę startego sera (najlepszy będzie o wyrazistym smaku). Mieszaj, aż

ser się roztopi.

6. Najlepiej w kwadratowym lub prostokątnym naczyniu żaroodpornym układaj lasagne. Najpierw posmaruj dno sosem

beszamel, następnie układaj surowy makaron tak, aby płaty pokryły dno i lekko zachodziły jeden za drugi.

7. Następnie ponownie posmaruj makaron sosem beszamel. Później nałóż warstwę mięsa, następnie połóż drugą warstwę

makaronu i beszamelu. Czynność powtarzaj do wyczerpania mięsa. Ostatnią warstwę przykryj makaronem i polej po

wierzchu obficie pozostałym beszamelem. Na końcu posyp serem i piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 °C przez 30

minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka ziemniaczana à la kebab
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 200 gramów

Fix Kebab z sosem czosnkowym Knorr - 1 opakowanie

ziemniaki - 0.5 kilogramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

starty żółty ser - 100 gramów

woda - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj z 50 ml wody i zamarynuj mięso.

2. Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. Śmietanę wymieszaj z dipem czosnkowym Knorr i dodaj do ziemniaków.

3. Na dnie naczynia ułóż ziemniaki, a na nich kurczaka. Mięso przykryj pozostałą porcją ziemniaków.

4. Całość posyp obficie żółtym serem. Naczynie przykryj i umieść na 45 minut w piekarniku nagrzanym do 200 °C. Na 10

minut przed końcem pieczenia zdejmij przykrywkę, aby ser mógł się zapiec. Kurczaka możesz zastąpić rybą, np. łososiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-ziemniaczana-a-la-kebab-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chili con carne z kurczaka
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 300 gramów

Fix Chili con carne Knorr - 1 opakowanie

czerwona fasolka z puszki - 120 gramów

kukurydza z puszki - 100 gramów

pomidory z puszki - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na patelni.

2. Mięso pokrój w paseczki i dodaj do cebuli. Smaż wszystko, aż będzie lekko rumiane.

3. Fasolę oraz kukurydzę odcedź i przepłucz wodą. Pomidory posiekaj i wraz z sokiem oraz warzywami dodaj do mięsa.

4. Fix wymieszaj z 300 ml wody i wlej na patelnię. Wszystko dokładnie wymieszaj i gotuj 8 minut. Danie będzie jeszcze lepiej

smakować, jeśli przed podaniem posypiesz je startym serem mozzarella.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chili-con-carne-z-kurczaka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chili con carne extra pikantne
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300 gramów

Fix Chili con carne Knorr - 1 opakowanie

czerwona fasolka z puszki - 120 gramów

kukurydza z puszki - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

papryczka chili lub papryczka jalapeno - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę, papryczkę posiekaj i podsmaż na patelni. Po chwili dodaj mięso i smaż, mieszając, aby nie

powstały grudki.

2. Fasolę oraz kukurydzę odcedź i przepłucz wodą. Dodaj do mięsa.

3. Fix wymieszaj z 300 ml wody i wlej na patelnię. Wszystko dokładnie wymieszaj i gotuj 5 minut. Jeśli potrawa wydaje się

zbyt pikantna, możesz podać ją z jogurtem naturalnym, który złagodzi ostry smak.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chili-con-carne-extra-pikantne
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

