
 

DANIA Z DODATKIEM SERÓW

przepisy.pl



Makaron tagliatelle z sosem bolognese i mozzarellą
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

mielona wołowina - 400 gramów

krojone pomidory z puszki - 1 opakowanie

mozzarella - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

świeża bazylia - 2 łyżki

olej rzepakowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron al dente wg. instrukcji na opakowaniu. Odcedź. W międzyczasie zetrzyj mozzarellę na grubej tarce lub po

prostu podziel ręcznie na mniejsze kawałki. Drobno posiekaj czosnek i przesmaż na oleju przez 1-2 min. Dodaj mięso i dalej

smaż aż utraci różowy kolor, przez 5-7 minut.

2. Dodaj pomidory i zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese. Doprowadź do wrzenia,

zmniejsz ogień i gotuj sos na małym ogniu przez 10 minut.

3. Wymieszaj pastę z sosem. Podawaj z mozzarellą i listkami bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-tagliatelle-z-sosem-bolognese-i-mozzarella
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne ze szpinakiem i serem ricotta
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

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 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-serem-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Crespelle, czyli zapiekane naleśniki z gorgonzolą i cukinią
przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mleko - 300 mililitrów

jajka - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

Rozdrobnione pomidory pelatti - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

cukinia - 1 sztuka

ser gorgonzola - 150 gramów

kilka łyżek oleju roślinnego do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj naleśniki, w tym celu wymieszaj mąkę z jajkiem i mlekiem, dodaj łyżkę lub dwie oleju – gotowe ciasto powinno

być gładkie, o konsystencji śmietany. W razie potrzeby dodaj więcej mleka lub mąki.

2. Na rozgrzanej, natłuszczonej patelni wylewaj ciasto naleśnikowe, jednocześnie rozprowadzając je po powierzchni patelni.

3. Naleśniki smaż po kilkanaście sekund z każdej strony - tak, aby były złociste.

4. Przygotuj sos pomidorowy, w tym celu pokrojone pomidory z puszki, pomieszaj z produktem do spaghetti bolognese i

zagotuj.

5. Gorgonzolę zetrzyj na tarce. Cukinię pokrój w drobna kostkę, przesmaż ją na patelni, na rozgrzanym oleju, dodaj

rozdrobniona gorgonzolę. Dokładnie wymieszaj. Powstały farsz nałóż na naleśniki. Najpierw zwiń brzegi do środka, a

następnie zroluj naleśniki.

6. Gotowe roladki obsmaż na patelni i podawaj z sosem pomidorowym, oprószonym porwaną bazylią.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/crespelle-czyli-zapiekane-nalesniki-z-gorgonzola-i-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki z bakłażana z łososiem zapiekane na warzywnym
ragout

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duży bakłażan - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

świeży łosoś - 300 gramów

seler naciowy - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

pomidory krojone w puszce - 400 gramów

skórka otarta z połowy cytryny

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

1 gałązka świeżego tymianku

oliwa z oliwek - 2 łyżki

parmezan - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa – paprykę, selera, cebulę oraz cukinię pokrój w kostkę 1x1 cm. Bakłażana pokrój wzdłuż na cienkie

plastry, posól lekko z obu stron i po kilku minutach odsącz na papierowym ręczniku. Parmezan zetrzyj na tarce.

2. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż wszystkie warzywa, następnie wlej pomidory z puszki i dodaj Spaghetti Bolognese

Knor. Wszystko razem wymieszaj i gotuj 3 minuty. Gotowe warzywne ragout przełóż do żaroodpornego naczynia.

3. Łososia pokrój w drobną kostkę, przełóż do miseczki, dodaj otartą skórkę z cytryny, połowę startego sera, listki tymianku

oraz pieprz i wymieszaj.

4. Rybny farsz nałóż na plastry bakłażana i zroluj każdy z nich. Tak przygotowane roladki ułóż w naczyniu na warzywnym

sosie, posyp pozostałym serem.

5. Naczynie przykryj aluminiową folią i wstaw do nagrzanego do 190 st. C piekarnika i piecz przez 25 minut. Gotowe roladki

podawaj z chrupiącym pełnoziarnistym pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/roladki-z-baklazana-z-lososiem-zapiekane-na-warzywnym-ragout
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron orkiszowy z rukolą i mozzarellą w pomidorowo-
kaparowym sosie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron orkiszowy - 200 gramów

piersi z kurczaka - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

średnia cebula - 1 sztuka

pieczarki - 150 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

rukola - 100 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

kapary - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według wskazań producenta.

2. Na rozgrzanej oliwie w garnku podsmaż cebulkę pokrojona w kostkę, gdy się zeszkli dodaj pieczarki pokrojone w plastry

oraz kurczaka pokrojonego w paseczki. Smaż chwilę. Następnie dodaj pomidorki z puszki i kapary.

3. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - nada on potrawie odpowiedniego smaku oraz

poprawi konsystencję sosu.

4. Sos połącz z makaronem. Tuz przed podaniem dodaj opakowanie kulek mozzarelli oraz garść rukoli. Całość dokładnie

wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-orkiszowy-z-rukola-i-mozzarella-w-pomidorowo-kaparowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne ze szpinakiem i serem kozim
przepisy.pl

0 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

szpinak mrożony - 450 gramów

cukinia - 2 sztuki

pomidory suszone - 5 sztuk

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 2 sztuki

oliwa z suszonych pomidorów - 2 łyżki

jogurt naturalny - 4 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

parmezan starty - 3 łyżki

ser kozi - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jedną cebulę oraz dwie cukinie pokrój w kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie. Dodaj pomidory z puszki oraz Spaghetti

Bolognese Knorr – całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu 3 minuty.

2. Szpinak odciśnij, czosnek oraz pozostałą cebulę posiekaj drobno. W garnku rozgrzej oliwę, przesmaż czosnek i cebulę,

następnie dodaj szpinak i smaż chwilę razem. Dopraw do smaku pieprzem. Wystudź, dodaj ser kozi i wymieszaj.

3. Na spód naczynia nałóż 3-4 łyżki pomidorowego sosu , i ułóż 3 płaty makaronu. Następnie na makaron nałóż połowę

przygotowanego farszu ze szpinaku, polej połową sosu i przykryj 3 płatami makaronu. Czynność tę powtórz raz jeszcze.

4. Wierzch lasagne posmaruj jogurtem wymieszanym ze startym serem i posyp suszonymi pomidorami pokrojonymi w cienkie

paseczki.

5. Naczynie przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 30 minut. Po tym czasie zdejmij folię

i piecz jeszcze 5 minut. Gotową zapiekankę 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/lasagne-ze-szpinakiem-i-serem-kozim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle w stylu śródziemnomorskim
przepisy.pl

5 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 250 gramów

pomidory koktajlowe - 100 gramów

czarne oliwki - 50 gramów

świeży tymianek - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

czosnek - 2 sztuki

papryka chilli - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 sztuka

pomidory pelatti z puszki - 1 sztuka

ser feta - 60 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj tagliatelle w wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pomidorki przekrój na pół, posiekaj tymianek, chili i

czosnek.

2. Na patelni na rozgrzanej oliwie podsmaż chili i czosnek. Gdy czosnek zacznie zmieniać kolor, dodaj pomidory koktajlowe,

pomidory z puszki, czarne oliwki, tymianek, produkt do spaghetti bolognese. Wszystko razem dokładnie wymieszaj, zagotuj.

Dodaj gorący makaron z wody. Wszystko razem dokładnie pomieszaj.

3. Gotowy makaron rozłóż do talerzy, pokrusz z wierzchu serem feta.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-w-stylu-srodziemnomorskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

