
 

KAPUSTA NA 12 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Zapiekana kapusta
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta włoska - 1 kilogram

starty ser mozzarella light - 50 gramów

olej rzepakowy - 3 łyżki

ryż brązowy - 150 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

woda - 145 mililitrów

mleko 0,5% tłuszczu - 1 szklanka

żółtko - 1 sztuka

Rama Classic - 2 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Oderwij wierzchnie liście kapusty, resztę opłucz, podziel na ćwiartki i ugotuj na parze, aż do miękkości przez ok. 15 min.

2. Następnie pokrój na duże kawałki i wymieszaj z dwiema łyżkami oleju rzepakowego.

3. W rondelku wymieszaj saszetkę Naturalnie Smaczne! Spaghetti Bolognese z mlekiem i wodą. Gotuj ok. 3 min. na wolnym

ogniu, następnie dodaj roztrzepane żółtko i ponownie zagotuj. Na koniec dodaj margarynę i wymieszaj do rozpuszczenia.

4. Przygotuj naczynie żaroodporne: wysmaruj je łyżką oleju, ułóż kapustę, polej sosem i posyp startym serem. Piecz w

piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 °C, aż do zarumienienia sera (ok. 10 min). Podawaj z ugotowanym ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekana-kapusta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gołąbki
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

kapusta - 1 sztuka

mięso mielone - 1 kilogram

Fix Kotlety mielone Knorr - 1 opakowanie

jajka - 2 sztuki

ugotowany ryż - 150 gramów

cebula - 1 sztuka

koncentrat pomidorowy - 4 łyżki

mąka - 2 łyżki

bulion - 2 litry

ząbek czosnku - 1 sztuka

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kapustę obierz z pierwszych liści, wytnij głąb i sparz we wrzącej wodzie, następnie obierz z liści. Z każdego liścia zetnij

gruby nerw.

2. Ryż dodaj do mielonego mięsa razem z jajkami i podsmażoną wcześniej cebulą pokrojoną w kostkę.

3. Fix Knorr wymieszaj w wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu i dodaj do mięsa.

4. Farsz dokładnie wymieszaj i porcjami nakładaj na liście kapusty. Liście szczelnie zawijaj.

5. Przygotowane gołąbki układaj w naczyniu żaroodpornym i zalej bulionem. Dodaj zmiażdżony czosnek, liść laurowy i ziele

angielskie.

6. Przykryte naczynie wstaw do piekarnika nagrzanego do 170°C na około 1,5 godziny. Po tym czasie wyjmij gołąbki.

7. Do wywaru dodaj koncentrat i całość zagęść mąką wymieszaną w zimnej wodzie. Zagotuj. Do sosu przełóż gołąbki i

chwilę duś.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/golabki-3
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gulasz z kapustą pekińską
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta pekińska - 0.5 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 1 opakowanie

papryka zielona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

pierś z kurczaka - 300 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

woda - 2 szklanki

przecier pomidorowy - 2 łyżki

ryż brązowy - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, osusz i pokrój w kostkę. Również paprykę pokrój w kostkę. Kapustę poszatkuj.

2. Na patelni podsmaż mięso na rozgrzanej oliwie, aż do zarumienienia. Przełóż na talerz.

3. Na pozostałym tłuszczu krótko podsmaż warzywa, dodaj przecier pomidorowy, wodę oraz saszetkę Naturalnie Smaczne!

Gulasz. Wymieszaj.

4. Podsmażone mięso przełóż z powrotem do warzyw i duś pod przykryciem przez ok. 30 min., mieszając od czasu do czasu

(do miękkości warzyw i mięsa). Podawaj z ugotowanym brązowym ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gulasz-z-kapusta-pekinska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gulasz z kurczakiem i kapustą
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 1 opakowanie

kapusta - 0.25 sztuk

cebula - 1 sztuka

koperek - 1 pęczek

olej - 2 łyżki

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Cebulę drobno posiekaj, kapustę pokrój w kostkę o boku 1 cm. Podobnie pokrój mięso.

2. Smaż kurczaka z cebulą, aż wszystko się zarumieni.

3. Wlej 300 ml wody, dodaj produkt Knorr Naturalnie Smaczne - Gulasz i wymieszaj.

4. Dodaj kapustę i duś wszystko około 15 minut, aż sos zgęstnieje i mięso będzie miękkie. Na końcu dodaj posiekany

koperek. Podawaj np. z gotowanymi ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gulasz-z-kurczakiem-i-kapusta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pyzy z kapustą i grzybami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kapusta kwaszona - 300 gramów

Fix Kopytka czy leniwe Knorr - 1 opakowanie

cebula - 2 sztuki

grzyby suszone - 30 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

majeranek - 1 szczypta

liść laurowy - 2 sztuki

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 2 łyżki

ziele angielskie - 3 ziarna

woda - 450 mililitrów

mąka do podsypania

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kapustę przepłucz zimną wodą, następnie poszatkuj i zalej świeżą wodą.

2. Do kapusty dodaj liść laurowy, ziele angielskie, suszone grzyby oraz przyprawę Delikat Knorr. Gotuj, aż kapusta będzie

miękka i większość płynu wyparuje.

3. Na patelni podsmaż posiekaną cebulę i czosnek. Po chwili dodaj majeranek, następnie połącz wszystko z farszem z

kapusty. Dokładnie wymieszaj i duś jeszcze kilka minut. Gotowy farsz odstaw do ostygnięcia.

4. Zawartość opakowania Fix Knorr wymieszaj z wodą i odstaw na 10 minut.

5. Gotowe ciasto wyłóż na podsypaną mąką stolnicę i podziel na kilka równych części. Z każdej zroluj wałek i podziel go

nożem na mniejsze kawałki.

6. Każdy kawałek ciasta uformuj w dłoniach na małą kulkę, w której następnie umieść porcję kapuścianego farszu. Kulkę

ponownie uformuj tak, aby ciasto dokładnie otoczyło farsz. Gotowe kulki odstaw na kilka minut, aby podeschły.

7. Gotuj pyzy kilka minut w wodzie, aż wypłyną. Podawaj gotowane lub smażone

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pyzy-z-kapusta-i-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Duszone golonki w kapuście kiszonej
przepisy.pl

90 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

małe golonki - 2 sztuki

marchew - 2 sztuki

Fix Soczysta karkówka z pieca Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

kapusta kiszona - 400 gramów

papryka słodka - 1 szczypta

piwo - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Opłukane i osuszone golonki oprósz przyprawą z opakowania Fix Soczysta Karkówka z pieca Knorr i papryką. Odstaw na

godzinę do lodówki.

2. Wypłukaną kapustę kiszoną wymieszaj z obraną i startą na grubej tarce marchewką oraz z cebulą pokrojoną w piórka.

3. Do rękawa do pieczenia włóż połowę kapusty, następnie golonki i drugą połowę kapusty.

4. Rękaw włóż do naczynia żaroodpornego. Piecz 90 minut w 200 °C. Po tym czasie rozetnij rękaw i polej golonki piwem.

Piecz 20 minut w 180 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duszone-golonki-w-kapuscie-kiszonej-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sajgonki z kurczakiem i warzywami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka - 500 gramów

grzyby Mun - 6 sztuk

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

kapusta pekińska liście - 5 sztuk

cukinia - 0.5 sztuk

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbek - 3 sztuki

kiełki sojowe - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

przecier pomidorowy - 2 łyżki

papier ryżowy - 18 sztuk

sos sojowy - 2 łyżki

olej - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Grzyby namocz w gorącej wodzie na około 30 minut, a następnie odciśnij i pokrój na paseczki. Kurczaka pokrój w

kosteczkę, cukinię na słupki, cebulę posiekaj, kapustę poszatkuj, a czosnek zmiażdż.

2. Na rozgrzaną łyżkę oleju wrzuć cebulę i czosnek. Podsmaż, dodaj mięso, cukinię, grzyby i kapustę.

3. Fix wymieszaj z wodą, sosem sojowym i przecierem pomidorowym i wlej do warzyw.

4. Duś, aż wszystko będzie miękkie, a następnie wrzuć kiełki i wbij jajko. Dokładnie wymieszaj i podsmaż. Odstaw farsz do

ostygnięcia. Powinien być zwarty.

5. Papier ryżowy namaczaj w letniej wodzie i nakładaj na niego farsz. Zawijaj tak jak gołąbki.

6. Sajgonki wrzucaj na głęboki, rozgrzany olej i smaż na złoto. Podawaj z sosem słodko-kwaśnym oraz ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sajgonki-z-kurczakiem-i-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smażony makaron chiński z kapustą
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Chiński makaron jajeczny - 200 gramów

cebula dymka - 2 sztuki

papryczka chili - 1 sztuka

Fix Smażony ryż po chińsku Knorr - 1 opakowanie

woda - 50 mililitrów

kapusta pekińska - 0.5 sztuk

ząbki czosnku - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

kolendra - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj. Gdy tylko zmięknie, natychmiast go odcedź.

2. Kapustę i cebulkę pokrój w paski, a czosnek i chili posiekaj.

3. W woku lub na patelni podsmaż warzywa.

4. Po chwili smażenia dodaj makaron.

5. Następnie przesuń składniki na patelni na bok i wbij jajka. Rozmieszaj je, a gdy zaczną się ścinać, połącz z resztą dania.

6. Fix Knorr wymieszaj z 50 ml wody i wlej na patelnię. Całość smaż jeszcze chwilę i podawaj z posiekaną kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smazony-makaron-chinski-z-kapusta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gołąbki na parze z sosem bolognese
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

włoska kapusta liście - 12 sztuk

chuda mielona wołowina lub mielone mięso z indyka - 500 gramów

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe Knorr - 1 sztuka

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

Rama Classic - 2 łyżki

pietruszka - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Drobno posiekaj pietruszkę, czosnek i cebulę. Przez 1 minutę gotuj oddzielnie każdy liść kapusty we wrzącej wodzie.

Liście odsącz i osusz papierowym ręcznikiem.

2. Przez 5 minut smaż cebulę i czosnek na 1 łyżce margaryny. Przyrumień mięso, mieszając cały czas. Dodaj pomidory i sos

Spaghetti Bolognese extra ziołowe. Zagotuj, a następnie gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Dodaj pietruszkę i wymieszaj.

3. Aby wykonać roladkę, umieść porcję mięsnego nadzienia po wewnętrznej stronie liścia. Zegnij krawędzie liścia do środka

i ściśle zwiń. Korzystając ze specjalnego garnka, gotuj roladki na parze przez około 5 minut. Potrawa jest gotowa do podania.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/golabki-na-parze-z-sosem-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab grzybami pachnący
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1.5 kilogramów

wędzony boczek - 200 gramów

ser pleśniowy - 50 gramów

suszone grzyby - 50 gramów

Fix Soczysta karkówka z pieca Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

kapusta włoska - 200 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

czarny pieprz

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 50 mililitrów

bułka tarta - 3 łyżki

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Boczek i cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek rozetrzyj. Grzyby mocz w gorącej wodzie do momentu, kiedy zrobią się

miękkie, a następnie drobno posiekaj. Boczek podsmaż na patelni do chwili wytopienia się tłuszczu. Dodaj cebulę, grzyby

oraz czosnek.

2. Farsz dopraw szczyptą czarnego pieprzu i odrobiną soli. Ser pleśniowy pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce. Dodaj bułkę

tartą i wbij jajko. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jeżeli powstały farsz okaże się zbyt wilgotny, dodaj jeszcze jedną łyżkę

bułki tartej.

3. Schab umyj i oczyść z błonek. Następnie natnij go z wierzchu na głębokość około dwóch centymetrów, po czym przekręć

na bok i powtórz czynność. Schab należy delikatnie naciąć z czterech stron, nie docinając w środku do końca. Natrzyj mięso

Fixem Knorr.

4. Sparz liście kapusty włoskiej. W powstałych w schabie nacięciach umieść farsz.

5. Całość zawiń w sparzone liście kapusty, po czym umieść w woreczku do pieczenia (załączonym do opakowania Fixu

Knorr), ściśle zroluj i zepnij dołączonymi klipsami. Piecz około 60 minut w temperaturze 180 stopni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-grzybami-pachnacy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pikantne klopsiki z kapustą i ziemniakami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone z indyka - 500 gramów

Fix Kotlety mielone Knorr - 1 opakowanie

młoda kapusta - 0.25 sztuk

ziemniaki - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

chili - 0.5 sztuk

majeranek suszony - 1 szczypta

olej - 50 mililitrów

woda - 125 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix rozmieszaj ze 125 ml wody oraz posiekanym chilli i odstaw na 3 minuty. Po tym czasie dopraw nim mięso i wymieszaj.

2. Z mięsnej masy formuj niewielkie klopsiki a następnie smaż na rozgrzanej oliwie. Odłóż na bok.

3. Obrane ziemniaki pokrój w niedużą kostkę i ugotuj we wrzącej lekko osolonej wodzie. Odcedź.

4. Cebulę oraz czosnek pokrój drobno i przesmaż na patelni. Kapustę pokrój w szerokie paski, dodaj na patelnię i smaż

chwilę razem. Oprósz majerankiem i dopraw do smaku.

5. Następnie do kapusty dodaj usmażone klopsiki oraz ugotowane ziemniaki. Wszystko razem wymieszaj i natychmiast

podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pikantne-klopsiki-z-kapusta-i-ziemniakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smażona wołowina z makaronem jajecznym
przepisy.pl

45 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 400 gramów

Makaron jajeczny - 200 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

biała kapusta - 100 gramów

Suszone shitaki lub boczniaki - 80 gramów

ostra papryka chilli - 1 sztuka

cukinia - 100 gramów

marchewka - 2 sztuki

kiełki sojowe - 100 gramów

orzeszki nerkowca - 100 gramów

pęczek natki kolendry - 1 sztuka

imbir - 10 gramów

sos sojowy - 50 mililitrów

olej sezamowy - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Marchew, kapustę, cukinię pokrój w cienkie julienne.

2. Mięso pokrój w jak najcieńsze paseczki, czosnek i ostrą paprykę posiekaj razem.

3. Grzyby zalej gotująca się wodą, odstaw na 15 minut, aby stały się na powrót jędrne – grzyby pokrój w ćwiartki. Jeśli

używasz boczniaków, pokrój świeże grzyby bez namaczania. Ugotuj makaron.

4. Na gorącej patelni opiecz pokruszone orzechy, po opieczeniu przełóż je na bok. Na oleju podsmaż czosnek i ostrą

paprykę, dodaj imbir i mięso, wszystko razem smaż chwilę, dodaj pozostałe warzywa, zalej sosem sojowym, wszystko razem

smaż chwilę, po czym zalej fixem rozmieszanym w proporcjach podanych na opakowaniu. Wszystko razem gotuj trzy minuty,

na koniec dodaj makaron i orzechy.

5. Danie podawaj posypane natką kolendry, kiełkami i skropione olejem sezamowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smazona-wolowina-z-makaronem-jajecznym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

