ZAPIEKANY BROKUŁ
W 11 ODSŁONACH

przepisy.pl

Pulpety zapiekane z warzywami i czerwoną surówką
przepisy.pl

Składniki:
mielone mięso z indyka (najlepiej udziec bez skóry) - 400 gramów
Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie
jajko - 1 sztuka
krojone pomidory - 1 szklanka
czerwona papryka - 1 sztuka
brokuł - 300 gramów
marchewka - 2 sztuki

60 minut

4 osoby

Łatwe

duże ziemniaki (obgotowane) - 2 sztuki
jogurt grecki - 3 łyżki
tarte orzechy włoskie - 3 łyżeczki
olej rzepakowy - 2 łyżki
woda - 0.5 szklanek
ząbek czosnku - 3 sztuki
natka pietruszki - 2 łyżeczki
suszone oregano - 0.5 łyżeczek
majeranek - 0.5 łyżeczek
poszatkowana czerwona kapusta - 4 szklanki
rzodkiewka - 1 pęczek
musztarda miodowa - 1 łyżka
olej rzepakowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Mięso mielone połącz z 1/2 opakowania Knorr Naturalnie Smaczne, tartymi orzechami i 3 ząbkami czosnku przeciśniętymi
przez praskę. Dodaj jajko i dobrze wymieszaj. Uformuj małe pulpeciki.
2. Na patelni rozgrzej olej. Usmaż pulpeciki na złoty kolor. Wyłóż na talerz.
3. Na tę samą patelnię wlej krojone pomidory, wodę, jogurt i pozostałą część opakowania Knorr Naturalnie Smaczne.
Wymieszaj i gotuj na małym ogniu prze 3-4 minuty. Dopraw oregano i majerankiem.
4. W międzyczasie przygotuj warzywa. Czerwoną paprykę pokrój na większe kawałki. Brokuła na małe różyczki, marchewkę
pokrój w grubsze plastry, ziemniaki na ćwiartki.
5. Na dno naczynia żaroodpornego wlej połowę sosu pomidorowego. Na nim ułóż pulpeciki i warzywa i polej resztą sosu.
Następnie naczynie przykryj i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30 minut. Na 5 min. przed końcem
pieczenia zdejmij pokrywkę. Przed podaniem posyp natką pietruszki.
6. Przygotuj sałatkę. Do dużej miski wrzuć poszatkowaną kapustę i pokrojoną w plasterki rzodkiewkę. Przypraw musztardą
miodową. Polej olejem. Wymieszaj dłonią, lekko ściskając kapustę w dłoniach. Następnie odstaw na około 10-15 minut, aby
smaki się połączyły. Podawaj z pulpecikami.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zapiekanka ziemniaczana z brokułami
przepisy.pl

Składniki:
ziemniaki - 700 gramów
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
średnia cebula - 1 sztuka
brokuł - 1 sztuka
śmietana 18% - 200 mililitrów
szynka parmeńska - 100 gramów
żółty ser - 100 gramów

60 minut

5 osób

Łatwe

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

Zapiekanka makaronowa z brokułami i szynką
przepisy.pl

Składniki:
makaron wstążki, np. tagliatelle lub papardelle - 500 gramów
gotowana szynka - 250 gramów
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
mały brokuł - 1 sztuka
twardy żółty ser - 100 gramów
mleko - 300 mililitrów

30 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Odcedź. Pokrój w kostkę szynkę.
Podziel brokuł na drobne różyczki. Zetrzyj ser. Blanszuj brokuł we wrzącej wodzie przez 3 min.
2. Wymieszaj mleko z Knorr Naturalnie smacznie. Wymieszaj makaron z szynką, serem, brokułem i sosem.
3. Całość umieść w naoliwionej brytfannie. Polej sosem. Piecz przez 25-30 min lub aż danie się zarumieni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Strudel z serem i brokułami
przepisy.pl

Składniki:
brokuł - 1 sztuka
mała cebula - 1 sztuka
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
ząbki czosnku - 2 sztuki
jajko - 1 sztuka
ementaler - 200 gramów
ciasto filo - 1 opakowanie

5 minut

5 osób

Łatwe

oliwa z oliwek - 4 łyżeczki
śmietana - 100 mililitrów
czarny pieprz świeżo zmielony

Sposób przygotowania:
1. Brokuł pokrój w drobne różyczki. Cebulę i czosnek drobno posiekaj , zeszklij je w garnku na rozgrzanej oliwie.
2. Do garnka dodaj śmietanę, gotuj pod przykryciem około 3 minut, aż brokuły zrobią się miękkie. Dodaj produkt do
zapiekanek, całość dokładnie wymieszaj, gotuj jeszcze kolejne 2 minuty- sos powinien być bardzo gęsty. Garnek z brokułami
odstaw na bok do przestygnięcia.
3. Do brokułów dodaj jedno jajko i ser, całość dopraw do smaku świeżo zmielonym pieprzem. Wszystko razem dokładnie
wymieszaj.
4. Na desce wyłóż trzy płaty ciasta do strudla, przesmaruj każdy płat z wierzchu oliwą, ułóż jeden na drugim. W środek wyłóż
farsz z brokułów i sera. Brzegi ciasta zawiń do środka, następnie całość zroluj sztywno, starając się aby farsz nie wydostał się
na zewnątrz.
5. Gotowego strudla nakłuj wykałaczką, umieść na tacy do pieczenia wyłożonej pergaminem. Piecz w nagrzanym do 200*C
piekarniku, około z 25-30 minut do uzyskania złotego koloru.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem
przepisy.pl

Składniki:
ziemniaki - 600 gramów
pierś z kurczaka - 300 gramów
olej rzepakowy - 4 łyżeczki
mały brokuł - 1 sztuka
średni pomidor bez skórki - 1 sztuka
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
jajka - 2 sztuki

85 minut

3 osoby

Łatwe

jogurt naturalny bez cukru - 250 gramów

Sposób przygotowania:
1. Ziemniaki umyj, obierz i ugotuj w wodzie. Całość ostudź i pokrój w grubsze plastry.
2. Mięso umyj, pokrój na grubsze plastry i podsmaż na złoty kolor na oleju rzepakowym.
3. Brokuły umyj i podziel na mniejsze różyczki. Gotuj przez 5 min. na parze lub w wodzie. Pomidora sparz i pokrój w plasterki.
4. Wymieszaj saszetkę Naturalnie Smaczne! Zapiekanka makaronowa z szynką z jogurtem i jajkami.
5. W naczyniu żaroodpornym ułóż ziemniaki, następnie mięso i warzywa. Zalej sosem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do
temperatury 180 °C przez ok. 25-30 min.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Warzywne casserole
przepisy.pl

Składniki:
ziemniaki - 500 gramów
marchewka - 2 sztuki
por - 1 sztuka
średni brokuł - 1 sztuka
czerwona papryka - 1 sztuka
szparagi zielone - 200 gramów
cebula - 1 sztuka

15 minut

4 osoby

Łatwe

mleko - 125 mililitrów
śmietana 18% - 200 mililitrów
ser twardy np. gouda - 75 gramów
szczypta gałki muszkatołowej - 1 sztuka
tymianek - 1 łyżka
ser feta - 200 gramów
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 sztuka
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Zetrzyj ser na tarce. Ziemniaki obierz, umyj, pokrój w plastr. Po pokrojeniu już ich nie płucz. Cebulę i pora pokrój w piórka,
paprykę w cienkie paseczki, marchew pokrój w półplastry, szparagi oczyść z szypułek, odetnij zdrewniałe części, przekrój. Złóż
na pół, pokrój w 2-3 cm słupki, Brokuł rozetnij na małe różyczki.
2. W garnku na rozgrzanym oleju podsmaż cebulę, pora, paprykę. Gdy się zeszklą, dodaj ziemniaki. Całość smaż, ciągle
mieszając, aż ziemniaki zrobią się szkliste, dodaj marchew, brokuły i szparagi, wlej mleko, śmietanę. Dodaj produkt do
zapiekanek, tymianek i gałkę muszkatową. Całość gotuj, mieszając około 2-3 minuty, aż ziemniaki wchłoną część płynu. Do
zapiekanki dodaj pokruszony ser feta, dokładnie wymieszaj, a następnie przełóż do naczynia żaroodpornego.
3. Wszystkie składniki dobrze sprasuj ze sobą, ściskając je łopatką. Po wierzchu posyp żółtym serem. Całość dokładnie
zafoliuj, wstaw do nagrzanego do 190° C piekarnika na 60 minut. Po tym czasie usuń folię, zapiekankę dopiecz jeszcze, aż ser
na powierzchni zrobi się złocisty.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Brokuły zapiekane z indykiem i makaronem, surówka
marchewkowa z czosnkiem i rukolą
przepisy.pl

Składniki:
Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
brokuły - 300 gramów
cebula - 100 gramów
polędwiczka z indyka - 300 gramów
suchy makaron tagliatelle - 110 gramów
pieczarki - 5 sztuk
oliwa z oliwek lub olej rzepakowy - 1 łyżka

60 minut

4 osoby

Łatwe

jogurt typu greckiego - 150 gramów
woda - 350 mililitrów
czarny pieprz - 0.5 łyżeczek
papryka w proszku - 0.5 łyżeczek
suszone oregano - 0.5 łyżeczek
majeranek - 0.5 łyżeczek
marchewka - 3 sztuki
jabłko - 0.5 sztuk
rukola - 40 gramów
ząbek czosnku - 2 sztuki
oliwa z oliwek - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:
1. Makaron ugotuj al dente, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Brokuły podziel na różyczki i ugotuj przez 2-3 minuty.
Pieczarki pokrój na plasterki. Cebulę pokrój w drobną kostkę, mięso w cienkie plasterki.
2. Rozgrzej oliwę na patelni. Włóż cebulę i smaż prze 3-4 minuty. Dodaj mięso i pieczarki. Dodaj wszystkie przyprawy. Smaż
przez kolejne 5 minut. Przełóż na talerz.
3. Przygotuj sos, zgodnie z instrukcją na opakowaniu Knorr Naturalnie Smaczne – Zapiekanka makaronowa z szynką. Użyj
wody i jogurtu greckiego.
4. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Makaron połącz ze smażonym mięsem z warzywami. Zalej sosem. Wstaw do piekarnika na
25-30 minut.
5. W międzyczasie przygotuj surówkę. Marchewki obierz i zetrzyj na tarce, o grubych oczkach. Podobnie zrób z jabłkiem.
Przypraw przeciśniętym przez praskę czosnkiem i oliwą. Połącz wszystkie składniki, na końcu dodając rukolę. Podawaj z
zapiekanką.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Makaronowa zapiekanka z kurczakiem i brokułami
przepisy.pl

Składniki:
ugotowany makaron penne - 500 gramów
Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie
pierś z kurczaka - 1 sztuka
brokuł - 1 sztuka
śmietana 36 % - 500 mililitrów
jajka - 2 sztuki
starty żółty ser - 4 łyżki

45 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną oraz jajkami.
2. Pierś pokrój w niedużą kostkę, brokuły podziel na mniejsze różyczki i sparz chwilę we wrzącej wodzie.
3. W dużej misce wymieszaj makaron, kawałki kurczaka, brokuły oraz przygotowany sos.
4. Natłuszczone naczynie żaroodporne wypełnij przygotowanym makaronem, posyp startym serem i wstaw do nagrzanego
do 180 stopni C piekarnika. Zapiekaj przez 25 minut. Podawaj na ciepło.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Serowa zapiekanka z brokułami
przepisy.pl

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

45 minut

4 osoby

Łatwe

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

Szwajcarski quiche z brokułami i serem
przepisy.pl

Składniki:
gotowe ciasto francuskie
cebula - 1 sztuka
główka brokuła - 1 sztuka
ser ementaler - 200 gramów
pomidory koktajlowe - 10 sztuk
jajka - 3 sztuki
śmietana 12% - 250 mililitrów

5 minut

5 osób

Łatwe

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr 1 opakowanie
margaryna Kasia - 1 łyżka
bułka tarta - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Foremkę na tatrę wysmaruj tłuszczem , oprósz bułką tartą, wyłóż pergaminem. Gotowe rozmrożone ciasto francuskie
delikatnie rozwałkuj na stolnicy oprószonej mąka. Ciasto umieść w foremce, przykryj pergaminem . Do środka włóż
porcelanowe kulki lub nasyp do środka grochu. Całość piecz w 200*C przez około 10 minut, aż ciasto zrobi się rumiane. Po
upieczeniu usuń kulki.
2. Pokrój cebulę w pół plastry , pomidory przekrój na pół, zetrzyj ser na tarce. Brokuły pokrój na mniejsze różyczki, sparz w
gotującej się wodzie przez 1-2 minuty, a następnie zahartuj zanurzając je w zimnej wodzie.
3. Jajka wymieszaj ze śmietaną , produktem do zapiekanek i połową sera.
4. Na zapieczonym cieście równomiernie poukładaj różyczki brokułów, cebulę i pomidory, całość zalej śmietaną z jajkami,
oprósz z wierzchu pozostałym serem.
5. Całość wstaw do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 35 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kolorowa zapiekanka
przepisy.pl

Składniki:
mięso mielone - 400 gramów
Fix Kotlety mielone Knorr - 1 opakowanie
pieprz
sól
kminek - 1 łyżeczka
parmezan - 100 gramów
śmietana - 200 mililitrów

60 minut

4 osoby

Łatwe

jajko - 1 sztuka
tarta bułka - 2 łyżki
posiekana natka pietruszki - 1 łyżka
brokuły - 200 gramów
szalotka - 1 sztuka
marchew - 3 sztuki
ziemniaki - 500 gramów
olej do wysmarowania foremki

Sposób przygotowania:
1. Ziemniaki ugotuj w wodzie, ostudź, po czym je obierz i pokrój w plastry.
2. Brokuł rozdziel na mniejsze różyczki, marchewkę pokrój w plasterki. Warzywa zblanszuj w gorącej wodzie.
3. Do mięsa dodaj posiekaną szalotkę, roztrzepane jajka oraz tarta bułkę.
4. Fix Knorr wymieszaj z wodą według wskazówek na opakowaniu. Po czym wlej płyn do mięsa i dokładnie wyrób masę.
5. Z powstałej masy formuj małe kulki.
6. W naczyniu żaroodpornym układaj warstwami ziemianki, mięso i warzywa.
7. Na sam koniec śmietanę wymieszaj z parmezanem oraz kminkiem i zalej zapiekankę. Wstaw do piekarnika rozgrzanego
do 200 stopni na 20 minut. Podawaj posypane posiekaną natką pietruszki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

