
 

SZPINAK NA TALERZU

przepisy.pl



Pizza ze szpinakiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

1 kg świeżego lub 500 g mrożonego szpinaku

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

ciasto drożdżowe na pizzę - 500 gramów

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

ser feta - 200 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Produkt do spaghetti pomieszaj z pomidorami z puszki i zagotuj. Powstały sos odstaw na bok, aby wystygł.

2. Ciasto rozwałkuj na oprószonej mąką stolnicy. Wierzch ciasta posmaruj obficie sosem pomidorowym.

3. Na rozgrzanej oliwie, na patelni zeszklij czosnek i cebulę pokrojoną w półplastry, dodaj szpinak. Całość chwilę przysmaż.

4. Szpinak ułóż na wierzchu pizzy, oprósz pokruszoną fetą.

5. Wstaw do rozgrzanego do 220° C piekarnika na 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pizza-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki po bolońsku
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 3 sztuki

szpinak rozmrożony i odciśnięty z soku - 450 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

mozzarella - 100 gramów

pomidory pelatti - 1 puszka

chilli - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 50 gramów

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ząbki czosnku - 2 sztuki

orzechy nerkowca - 100 gramów

śmietana 18% - 100 mililitrów

margaryna - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek cebulkę i papryczkę chili, dodaj szpinak całość smaż

chwilę.Dodaj śmietanę i pokruszone orzeszki nerkowca.

2. Jeśli uważasz za konieczne dopraw do smaku i odstaw na bok do ostygnięcia. Gdy farsz będzie już zimny dodaj do niego

pokrojone w drobna kostkę suszone pomidory i ser mozzarella.

3. Na foli ułóż piersi z kurczaka przykryj drugą warstwa foli i delikatnie uderzając tłuczkiem rozbij mięso na cienki płat. Na

mięsie ułóż porcję szpinaku.

4. Brzegi mięsa delikatnie zawiń do środka całość zroluj zabezpieczając roladki wykałaczkami przed rozwinięciem się.

5. Roladki obsmaż z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, przełóż je na bok, na tę samą patelnie wlej pomidory z puszki oraz ¼

szklanki wody. Dodaj 1 opakowanie Knorr Naturalnie smaczne.

6. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Do sosu włóż na powrót roladki duś pod przykryciem około 15 minut aż mięso

dojdzie środku.

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

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


Lasagne ze szpinakiem i ricottą
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

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-ze-szpinakiem-i-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cannelloni ze szpinakiem i ricottą
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parmezan - 100 gramów

1 kg świeżego lub 500 g mrożonego szpinaku

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ser ricotta - 250 gramów

makaron cannelloni - 15 sztuk

oliwa z oliwek - 1 łyżka

pomidory z puszki - 400 gramów

mąka - 2 łyżki

mleko - 500 mililitrów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź, odciśnij z wody, cebulę i czosnek drobno posiekaj. Suszone pomidory pokrój w kostkę, zetrzyj parmezan.

2. Na patelni, na rozgrzanej oliwie zeszklij czosnek i cebulę. Dodaj szpinak, smaż chwilę, dodaj suszone pomidory. Całość

odstaw na chwilę, aby farsz nieco przestygł. Po tym czasie dodaj ricottę i część parmezanu.

3. Tak przygotowanym farszem nadziej cannelloni.

4. W małym rondelku pomieszaj pomidory z puszki z produktem do lasagne, całość zagotuj. Powstały sos wylej na dno

żaroodpornego naczynia. Na sosie ułóż rurki makaronu napełnione szpinakowo-serowym farszem.

5. W rondelku rozgrzej oliwę, delikatnie podsmaż na niej mąkę, wlej zimne mleko. Całość dokładnie rozmieszaj, tak aby w

sosie nie było grudek. Sos dopraw do smaku gałką muszkatołową.

6. Biały sos wylej na wierzch makaronu, posyp po wierzchu pozostałym serem. Całość szczelnie przykryj folią aluminiową.

Wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika na 35 minut. Tuż przed końcem pieczenia usuń folię. Zapiekankę dopiecz

jeszcze 10 minut, tak aby ser na powierzchni zrobił się rumiany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cannelloni-ze-szpinakiem-i-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z serem i szpinakiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron kokardki - 300 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

szpinak - 150 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

śmietana - 300 mililitrów

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni podsmaż posiekany czosnek i cebulkę. Jak będą rumiane dodaj szpinak. Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją

na opakowaniu.

2. Wlej na patelnię ze szpinakiem śmietanę.

3. Dodaj fix Knorr i dokładnie wymieszaj.

4. Do sosu wsyp ugotowany makaron. Gotuj chwilę aż powstanie kremowy sos. Podawaj natychmiast po przygotowaniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-z-serem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z tuńczykiem i szpinakiem
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

makaron fusilli - 150 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 180 mililitrów

oliwa z oliwek - 20 mililitrów

mała cebulka - 1 sztuka

szpinak (świeży lub mrożony) - 200 gramów

tuńczyk w zalewie - 1 opakowanie

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente.

2. Na rozgrzanym oleju zeszklij cebulę pokrojoną w kostkę i dodaj szpinak.

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

4. Dodaj makaron. Całość dokładnie wymieszaj. Gotowy makaron podawaj z pokruszonym tuńczykiem na wierzchu.

Idealnym uzupełnieniem będzie szczypta gałki muszkatołowej dodana do sosu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-z-tunczykiem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Carbonara ze szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 300 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

kiełbasa - 150 gramów

szpinak świeży, garstka - 3 sztuki

śmietana - 300 mililitrów

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kiełbasę pokrój w półplastry i przesmaż na oleju. Przygotuj sos carbonara - śmietanę rozmieszaj z Fixem i wlej na patelnię.

Sos zagotuj.

2. Makaron ugotuj al dente i dodaj do sosu.

3. Umyty szpinak również dodaj do sosu i wymieszaj. Dopraw do smaku i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/carbonara-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cannelloni z dynią, twarożkiem i szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 1 opakowanie

dynia - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

twarożek wiejski - 200 gramów

mleko - 400 mililitrów

parmezan tarty - 200 gramów

żółtko - 2 sztuki

orzechy laskowe - 50 gramów

szpinak świeży - 250 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

sól i pieprz do smaku

margaryna - 40 gramów

Sposób przygotowania:

1. W rondlu rozpuść margarynę i podsmaż posiekany czosnek i cebulę.

2. Dodaj pokruszone (niezbyt drobno) orzechy, szpinak i pokrojoną w kostkę dynię. Wszystko podsmaż minutę, aby szpinak

nadal był świeży i zielony.

3. Przełóż składniki do miski, dodaj twarożek, połowę startego sera oraz żółtka. Wymieszaj farsz, ewentualnie dopraw.

4. Takim farszem nadziewaj surowy makaron canelloni.

5. Mleko zagotuj z zawartością opakowania Fix Knorr. Następnie dodaj pozostały ser i wymieszaj, aż powstanie gładki sos.

6. Wylej niewielką ilość sosu na dno naczynia żaroodpornego i ułóż równo rurki makaronu. Zalej pozostałym sosem i piecz

pod przykryciem z folii aluminiowej przez 20 minut w 180 °C. Następnie zdejmij folię i piecz kolejne 10 minut w 220 °C, aby

wierzch zrobił się rumiany i chrupiący. Podawaj natychmiast po przygotowaniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cannelloni-z-dynia-twarozkiem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki ze szpinakiem i camembertem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mleko - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

mąka - 1.5 szklanek

woda mineralna - 0.2 szklanek

sól - 1 szczypta

słodka papryka - 0.5 łyżeczek

olej - 30 mililitrów

tłuszcz do smażenia

cebula biała - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

szpinak mrożony - 300 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

śmietana 36% - 100 mililitrów

boczek wędzony - 50 gramów

słonecznik prażony - 1 łyżeczka

ser camembert - 1 sztuka

pomidorki cherry - 3 sztuki

sól i pieprz do smaku

bazylia - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 20 mililitrów

woda - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto mieszając ze sobą: mleko, jajka, mąkę, wodę, olej, odrobinę soli oraz słodką paprykę. Wszystko razem

dobrze zmiksuj do momentu uzyskania ciasta o jednolitej, gładkiej konsystencji. Smaż naleśniki.

2. Boczek pokrój w drobną kostkę i wysmaż na patelni.

3. Fix Knorr pomieszaj ze śmietaną i 150 mililitrami wody – dodaj przesmażony boczek, całość doprowadź do wrzenia. Gotuj

jeszcze chwilę.

4. Na rozgrzanej oliwie przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę oraz posiekany czosnek, następnie dodaj rozmrożony szpinak.

Duś do momentu odparowania płynu, następnie wystudź. Gdy masa będzie już wystudzona, dodaj pestki słonecznika oraz

pokrojony w kostkę ser, całość wymieszaj i dopraw do smaku.

5. Gotowy farsz nałóż na usmażone wcześniej naleśniki i zwijaj według własnego uznania. Podawaj na ciepło z

przygotowanym wcześniej sosem. Udekoruj listkami świeżej bazylii i pomidorkami cherry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-ze-szpinakiem-i-camembertem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki ze szpinakiem i serem na sosie pomidorowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory z puszki - 400 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

szpinak - 300 gramów

mozzarella - 120 gramów

woda lub mleko - 250 mililitrów

mąka - 150 gramów

jajko - 2 sztuki

olej - 40 mililitrów

woda - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek posiekaj i podsmaż wraz ze szpinakiem. Następnie wymieszaj ze startym serem.

2. Połącz składniki ciasta na naleśniki i usmaż je na patelni tak, by były cienkie.

3. Posiekane pomidory z puszki wymieszaj z zawartością opakowania produktu Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti

Bolognese oraz połową szklanki wody. Zagotuj, aż powstanie aromatyczny sos.

4. Gotowe naleśniki zwijaj w rulony z farszem szpinakowym. Ciepłe podawaj na sosie pomidorowym. Tak przygotowane

naleśniki możesz również zapiekać.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-ze-szpinakiem-i-serem-na-sosie-pomidorowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka z ziemniakami i szpinakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 500 gramów

mrożony szpinak - 400 gramów

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr -
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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-ziemniakami-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle ze szpinakiem, zapiekane z chili i wędzoną papryką
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

świeży szpinak - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

papryczka chilli - 0.5 sztuk

oliwa z oliwek - 3 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 2 szczypty

wędzona słodka papryka w proszku - 1 łyżeczka

śmietana - 250 mililitrów

ser gruyere - 40 gramów

czosnek ząbek - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj do miękkości we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź. Cebulę pokrój w piórka, papryczkę chilli i

czosnek posiekaj. W garnku na rozgrzanej oliwie przesmaż cebulę, czosnek oraz chilli. Dodaj umyty i osuszony szpinak.

2. W miseczce rozmieszaj ze śmietaną Tagliatelle z kurczakiem Knorr i wlej do garnka ze szpinakiem. Całość zagotuj.

3. Do garnka dodaj ugotowany makaron, dopraw do smaku pieprzem oraz wędzoną papryką. Wszystko razem dobrze

wymieszaj, a następnie przełóż do lekko natłuszczonego naczynia żaroodpornego.

4. Wierzch zapiekanki posyp startym serem i wstaw do nagrzanego do 190° C piekarnika na 15 minut. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-ze-szpinakiem-zapiekane-z-chili-i-wedzona-papryka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tarta ze szpinakiem i łososiem
przepisy.pl

90 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna pełnoziarnista - 200 gramów

oliwa z oliwek - 2.5 łyżki

zimna woda - 1 szklanka

mrożony szpinak - 450 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

świeży łosoś - 120 gramów

małe pomidory - 3 sztuki

jajka - 2 sztuki

jogurt naturalny bez cukru - 180 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z oliwą, następnie dodaj zimną wodę i wyrób ciasto. Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim formę o średnicy 24 cm.

Ciasto nakłuj widelcem. Ciasto podpiecz w piekarniku nagrzanym do 180 °C przez ok. 8-10 min. Po upieczeniu - wyjmij

ciasto z piekarnika.

2. Łososia ugotuj na parze.

3. Szpinak rozmroź w rondelku, następnie ostudź i odciśnij nadmiar wody. Wymieszaj z saszetką Naturalnie Smaczne!

Spaghetti Bolognese.

4. Pomidory umyj, sparz i obierz ze skórki. Na podpieczone ciasto wyłóż szpinak, następnie ułóż plastry pomidora i kawałki

ugotowanego łososia.

5. Jajka roztrzep i wymieszaj z opakowaniem jogurtu naturalnego. Wylej na wierzch tarty. Piecz przez ok. 30 min. w

piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-ze-szpinakiem-i-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kopytka ze szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak mrożony - 0.5 kilogramów

Fix Kopytka czy leniwe Knorr - 1 opakowanie

woda - 400 mililitrów

żółtko - 1 sztuka

parmezan starty - 40 gramów

żółty ser - 120 gramów

Sposób przygotowania:

1. Odstaw szpinak, aby się rozmroził. Następnie przełóż go na sito i dokładnie odsącz z nadmiaru wody.

2. Zawartość opakowania Fix Knorr wymieszaj z wodą, odsączonym szpinakiem, startym parmezanem oraz żółtkiem i odstaw

na 10 minut.

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

nożem na kopytka.

4. Kopytka gotuj w lekko osolonej wodzie kilka minut, aż wypłyną.

5. Na patelni roztop masło. Dodaj odcedzone kopytka. Wymieszaj i przełóż na talerz. Po wierzchu posyp startym żółtym

serem 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/kopytka-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

