
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mini pulpeciki wołowe z imbirem w sosie sojowo-cytrynowym,
pachnące świeżymi ziołami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wołowina mielona - 600 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 60 mililitrów

orzeszki piniowe lub inne - 60 gramów

bazylia posiekana - 0.5 pęczków

jajka klasy 0, rozbełtane - 1 sztuka

mąka pszenna - 60 gramów

imbir tarty - 1 łyżeczka

skórka z 1 limonki

sól i pieprz do smaku

sos tabasco kilka kropel

sos sojowy jasny - 6 łyżek

sok z 1 limonki

posiekana kolendra - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W miseczce wymieszaj sos sojowy, sok z limonki i kolendrę.

2. W dużej misce wymieszaj wołowinę, tabasco, orzeszki, bazylię, jajo, imbir, skórkę z limonki, sól i pieprz. Dobrze wymieszaj

całość i uformuj malutkie pulpeciki. Obtocz je delikatnie w mące. Podrzuć ostrożnie, aby pozbyć się nadmiaru mąki.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał

odpowiednią temperaturę do smażenia.

4. Pulpety podsmażaj około 5 minut, odwracając od czasu do czasu. Kuleczki jedz, mocząc je w sosie. Bon Appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-pulpeciki-wolowe-z-imbirem-w-sosie-sojowo-cytrynowym-pachnace-swiezymi-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z kurczaka z sosem mango
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mango dojrzałe - 1 sztuka

pierś z kurczaka - 400 gramów

szalotka - 3 sztuki

strąk ostrej papryki chilli - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

curry madras - 2 łyżki

ocet biały winny delikatny np. jabłkowy - 200 mililitrów

cukier brązowy - 2 łyżki

korzeń imbiru - 10 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka

natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Szalotkę obierz i przekrój wzdłuż na cztery części. Imbir zetrzyj na tarce, mango obierz i pokrój w grubą kostkę, czosnek,

chili oraz natkę kolendry drobno posiekaj.

2. Piersi z kurczaka pokrój w grube kawałki i oprósz je przyprawą Knorr, która nada całości korzennego aromatu, a także

sprawi, że mięso po usmażeniu będzie soczyste.

3. Zamarynowane mięso obsmaż na rozgrzanej Ramie, ze wszystkich stron. Piersi nie muszą być dosmażone. Przełóż je na

bok.

4. Na tej samej patelni obsmaż szalotkę, chili i czosnek. Gdy szalotka się delikatnie zarumieni, dodaj brązowy cukier i smaż,

aż ulegnie on karmelizacji. Następnie dodaj imbir, mango, curry w proszku i ocet. Wszystko razem smaż, aż ocet niemal w

całości odparuje, łącząc wszystkie składniki w sos.

5. Dodaj przygotowane wcześniej kawałki kurczaka i posiekaną kolendrę. Całość duś jeszcze pod przykryciem około 3 minut.

Podawaj z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-kurczaka-z-sosem-mango
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Filet z sandacza w chrupiącej panierze z grzybów na musie
porowo–ziołowym

przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z sandacza - 4 sztuki

suszone borowiki - 100 gramów

mąka - 2 łyżki

białe migdały - 50 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 5 łyżek

Delikat warzywny Knorr - 1 łyżka

biały chleb tostowy - 5 sztuk

cytryna - 1 sztuka

pietruszka - 1 pęczek

czosnek - 3 ząbki

cały por - 2 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

lubczyk - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rybę umyj, osusz i usuń wszystkie ości. Rybę od strony skóry oprósz w mące. Obsmaż na patelni na 2 łyżkach rozgrzanej

Ramy (wariant maślany). Ułóż na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem.

2. Cytrynę otrzyj ze skóry, posiekaj natkę pietruszki, czosnek rozetrzyj na miazgę z łyżką Ramy.

3. Chleb tostowy okrój ze skóry, włóż do kielicha blendera dodaj suszone grzyby, Delikat, połowę czosnku, posiekaną natkę

pietruszki, migdały, skórkę z cytryny. Całość zmiksuj dokładnie. Powstałą bułkę połącz z pozostałą Ramą smaż jak szef

kuchni (wariant maślany). Podczas pieczenia Rama wytapiając się z panierki sprawi, że ryba będzie soczysta.

4. Powstałą panierę nałóż, rozkładając ją dokładnie na wierzchu ryby. Rybę wstaw do nagrzanego do 200*C piekarnika na

około 8 minut.

5. W międzyczasie przygotuj purée i sianko z porów : Z porów odkrój zielone części. Kilka kawałków pokrój w bardzo cienkie

długie na 10 cm paseczki. Paseczki pora oprósz w pozostałej z ryby mące. Usmaż na złoty kolor na rozgrzanej połowie Ramy

(wariant klasyczny). Powstałe „sianko” przełóż na papierowy ręcznik i odstaw na bok.

6. Białą część pora pokrój, rozdrabniając go z grubsza, to samo zrób z ziemniakami. Warzywa i pora przełóż do rondelka z

pozostałą rozgrzaną Ramą (wariant klasyczny), smaż warzywa około 1 minuty, po czym zalej szklanką wody. Dodaj śmietanę

i lubczyk. Całość gotuj pod przykryciem do miękkości a następnie przełóż do kielicha blendera. Dopraw do smaku i zmiksuj

wszystko na gładką masę. Upieczoną rybę podawaj na purée z dowolnymi warzywami. Całość udekoruj odrobiną sianka z

zielonych części pora.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/filet-z-sandacza-w-chrupiacej-panierze-z-grzybow-na-musie-porowoziolowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczka wieprzowa duszona na białym winie z miodem,
morelami i imbirem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duży kawałek oczyszczonej polędwicy wieprzowej - 600 gramów

cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

ząbki czosnku w łupince - 3 sztuki

liście laurowe - 2 sztuki

gałązki świeżego tymianku - 1 sztuka

wytrawne białe wino - 1 szklanka

miód - 3 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 60 gramów

ocet - 2 łyżki

bulion drobiowy - 250 mililitrów

imbir w proszku - 1 łyżeczka

suszone morele - 50 gramów

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

1. W żelaznym rondlu rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną bąbelki – to znak, że uzyskał on

odpowiednią temperaturę do smażenia. Na mocnym ogniu obsmaż polędwicę wraz z cebulą i czosnkiem w łupince. Dopraw

ją solą i pieprzem. Pozostaw ją na wolnym ogniu na 5 minut, by się zezłociła.

2. Dodaj miód i obracając mięso regularnie, pozwól, by miód się delikatnie skarmelizował. Następnie deglasuj go dodając

ocet. Po chwili wlej białe wino, dodaj imbir, tymianek i listki laurowe. Następnie dolej bulion, przykryj rondel i gotuj na wolnym

ogniu przez 25 minut. W ten sposób zachowasz pełny smak potrawy „spod smażenia” – będzie on wykorzystany w sosie.

3. Wyjmij polędwicę. Dorzuć do rondla suszone morele i pozwól, by sos redukował się przez kilka minut.

4. Polędwicę pokrój w grube plastry i z powrotem włóż je do sosu. Posyp wszystko natką pietruszki. Serwuj z purée z

ziemniaków lub innych warzyw, np. batatów. Bon appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczka-wieprzowa-duszona-na-bialym-winie-z-miodem-morelami-i-imbirem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Curry z kurczaka ze szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

posiekany ząbek czosnku - 1 sztuka

posiekany kawałek imbiru (ok. 5 cm)

kurkuma - 0.5 łyżek

kumin w proszku - 0.5 łyżek

posiekana kolendra - 0.5 łyżeczek

papryczki chili w proszku - 0.5 łyżek

pomidory obrane ze skórki i pokrojone - 2 sztuki

piersi z kurczaka pokrojone w grubą kostkę - 4 sztuki

gęsta śmietana - 150 mililitrów

młody szpinak - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na środku dużego garnka rozgrzej 40 ml  Ramy Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie to

znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Podsmaż cebulę i czosnek przez ok 2 minuty. Dodaj imbir i resztę

przypraw i smaż do momentu aż cebula będzie złota.

2. Dodaj pomidory i smaż na wolnym ogniu wszystko tak długo, aż woda z pomidorów całkowicie wyparuje.

3. Na drugiej patelni rozgrzewamy 20 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i smażymy kurczaka z każdej strony na złoto.

4. Następnie przekładamy kurczaka do garnka z pomidorami, dodajemy śmietanę, sól oraz pieprz i następnie gotujemy

wszystko przez ok. 6 minut. Po tym czasie dodaj dobrze umyty i wysuszony szpinak i od razu podawaj. Bon appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/curry-z-kurczaka-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z indyka z grillowanym koprem włoskim w plastrach
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z indyka - 400 gramów

bulwa kopru włoskiego (fenkuł) - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

mały jogurt naturalny - 1 opakowanie

cytryna - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 200 gramów

białe wino - 100 mililitrów

szczypta szafranu

bazylia - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Otrzyj cytrynę ze skórki wyciśnij z niej sok. Przyprawę do kurczaka, jogurt, sok i skórkę z cytryny wymieszaj w misce.

Indyka pokrój w cienkie plastry o długości około 12 cm i szerokości do 4 cm. Włóż do marynaty na kilka godzin.

2. Po tym czasie plastry indyka rozłóż na desce, nałóż na nie po kilka suszonych pomidorków. Całość zroluj I przekuj

wykałaczką. Kurczaka grilluj z obu stron.

3. Koper włoski pokrój w plastry o grubości do 0,5 mm, posmaruj Ramą i grilluj z obu stron.

4. Następnie przełóż do naczynia żaroodpornego, podlej białym winem, dołóż przecięte na pół pomidorki koktajlowe,

posiekaną bazylię, szafran i ułóż roladki z indyka. Całość przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190*C

piekarnika na około 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-indyka-z-grillowanym-koprem-wloskim-w-plastrach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Paella z owocami morza
przepisy.pl

35 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

okrągły ryż do paelli lub do risotto - 600 gramów

świeże małże - 1 kilogram

kalmary pokrojone w paseczki - 0.5 kilogramów

duże krewetki - 18 sztuk

czerwona papryka pokrojona w paski - 1 sztuka

papryczka chilli posiekana - 1 sztuka

2 posiekane ząbki czosnku

pokrojone pomidory bez skóry i pestek - 3 sztuki

cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

kiełbasa chorizo (pokrojona w plastry) - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 60 mililitrów

wino białe wytrawne - 150 mililitrów

rosół z kury - 1.25 litrów

szafran - 1 gram

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Na szerokiej patelni do paelli podsmaż Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że

uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia). Na początku wrzuć kalmary i smaż na ostrym ogniu.

2. Dodaj cebulę, paprykę, czosnek, chili, kiełbasę chorizo i smaż całość przez 5 min. Następnie dopraw składniki na patelni

solą, pieprzem i polej je winem. Zredukuj o połowę powstały sos i dodaj ryż, szafran, pomidory, dolej pół objętości bulionu i

zagotuj. Następnie gotuj na małym ogniu przez kolejne 20-25 min.

3. Dodaj krewetki, mule i resztę bulionu i smaż jeszcze przez ok. 10 min. Pamiętaj, że małże muszą się otworzyć. Gdy tak się

stanie – podawaj danie od razu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paella-z-owocami-morza-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa kukurydziana z chrupiącą chorizo
przepisy.pl

45 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

udko z kurczaka bez skóry i kości - 4 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

mleko - 500 mililitrów

mąka - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

ostra papryczka chipotle - 1 sztuka

Czosnek 2 ząbki

papryczka chili - 0.5 sztuk

pomidor średni - 2 sztuki

słodka kukurydza - 2 słoiki

Bulionetka warzywna Knorr - 2 sztuki

świeża natka kolendry - 1 pęczek

kiełbasa chorizo pikantna - 100 gramów

chipsy kukurydziane - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w kostkę, cebulę i chili pokrój w drobną kosteczkę, czosnek rozetrzyj na pastę, obierz i pokrój ziemniaki w

kostkę. Pomidory pokrój w większą kostkę , kiełbasę pokrój w plastry, posiekaj natkę kolendry.

2. Mięso oprósz w mieszance mąki i przyprawy do złotego kurczaka, która sprawi, że mięso będzie soczyste. Tak

zamarynowanego kurczaka podsmaż na złoty kolor na patelni na rozgrzanej Ramie, usmażone mięso przełóż na bok.

3. Następnie podsmaż kiełbasę, tak aby zrobiła się chrupiąca, ją również przełóż na bok. Teraz dodaj cebulę, chili i roztarty

czosnek, smaż wszystko razem, aż cebula zrobi się szklista.

4. Przełóż wszystko do garnka, wlej litr wody, dodaj mleko, papryczkę chipotle i ziemniaki oraz 2 puszki kukurydzy.

5. Zupę gotuj około 30 minut, aż wszystkie składniki zrobią się miękkie, dodaj kostki rosołowe Knorr, aby doprawić zupę do

smaku. Gotuj wszystko razem jeszcze 5 min.

6. Następnie zupę dokładnie zmiksuj w kielichu blendera i przecedź przez drobne sito. Powstały krem kukurydziany podawaj

z kawałkami kurczaka, kawałkami kiełbasy chorizo, łyżką śmietany, chipsami, pomidorami i natką kolendry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-kukurydziana-z-chrupiaca-chorizo
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron po chińsku z kaczką i krewetkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

chiński makaron - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

pierś z kurczaka - 200 gramów

sos ostrygowy - 150 mililitrów

ostra papryka chilli - 1 sztuka

krewetki - 10 sztuk

małe różyczki brokuła, sparzone wcześniej - 200 gramów

dymka ze szczypiorkiem - 1 pęczek

pomidorki koktajlowe, przekrojone na pół - 100 gramów

Orzechy ziemne pokruszone - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

sos sojowy - 100 mililitrów

świeży imbir, starty - 10 gramów

olej sezamowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kaczki pokrój w paseczki a następnie wymieszaj ze składnikami marynaty. Odstaw na co najmniej godzinę w

chłodne miejsce.

2. Makaron ugotuj według wskazówek producenta lub jeśli używasz makaronu, niewymagającego gotowania namocz go w

gorącej wodzie.

3. W wooku lub dużej patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że

osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Dodaj wtedy krewetki, obsmaż je szybko po czym przełóż na bok, to samo zrób z kaczką, obsmaż i przełóż na bok. Na ten

sam rozgrzany tłuszcz dodaj posiekany czosnek, chilli i smaż chwile. Wrzuć orzechy, gdy zaczną się rumienić przesuń je na

krawędź wooka.

5. Dodaj pokrojoną w pół plastry cebulę, smaż chwilę. Gdy się zeszkli wbij dwa jajka, gdy się całkowicie zetną na patelnię

wlej marynatę z mięsa i sos ostrygowy.

6. Dodaj brokuły, pomidorki przekrojone na pół oraz kaczkę i krewetki. Na koniec wrzuć makaron i dokładnie wymieszaj.

Gotowy makaron podawaj posypany szczypiorem pokrojonym w 3 cm długości słupki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-po-chinsku-z-kaczka-i-krewetkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z łososiem w sosie śmietanowym
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron zielony i biały tagliatelle - 200 gramów

wędzony łosoś - 100 gramów

chili - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 3 łyżki

szalotka - 2 sztuki

dojrzałe awokado - 1 sztuka

musztarda Dijon - 1 łyżka

kapary - 2 łyżki

białe wino - 100 mililitrów

świeży szpinak - 200 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

śmietana 12% - 100 mililitrów

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

Sposób przygotowania:

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

2. Szalotkę pokrój w kostkę, chili posiekaj, awokado i łososia pokrój w paseczki.

3. Na patelni na rozgrzanej Ramie zeszklij szalotkę z chili. Dodaj szklankę wina, śmietanę pomieszaną z Fixem. Całość

zagotuj, aż sos zgęstnieje.

4. Dodaj kapary, musztardę Dijon, szpinak, przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, łososia i awokado.

5. Dodaj makaron odcedzony z wody, całość dokładnie wymieszaj. Nie gotuj i od razu podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-lososiem-w-sosie-smietanowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki lasagne z cukinią, szpinakiem i ricottą
przepisy.pl

50 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

płaty lasagne - 12 sztuk

cukinie - 2 sztuki

serek ricotta - 250 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1 opakowanie

mrożony szpinak - 400 gramów

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

śmietana - 100 mililitrów

ząbki czosnku - 2 sztuki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

tarty parmezan - 50 gramów

mała cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 3 łyżki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w cienkie plastry, oprósz delikatnie solą aby zmiękły. Gdy zrobią się wiotkie, sól usuń płucząc cukinię w

zimnej wodzie.

2. W rondlu zagotuj puszkę pomidorów i dodaj Knorr Naturalnie smaczne. Przygotowany w ten sposób sos będzie miał

odpowiedni smak i konsystencję. Dodaj śmietanę i wymieszaj.

3. Na patelni zeszklij pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj posiekany czosnek i drobno posiekaną ostrą papryczkę. Całość

smaż minutę cały czas mieszając. Następnie dodaj odciśnięty szpinak, dopraw do smaku gałką muszkatołową i o ile uznasz,

że będzie potrzebne - szczyptą soli. Na koniec do farszu dodaj pokruszony ser ricotta i wymieszaj.

4. Do gotującej się wody wrzuć płaty makaronu lasagne. Gotuj je na pół twardo tak, aby makaron dał się łatwo wywijać. Na

płat makaronu nałóż łyżkę farszu. Lasagne zroluj.

5. Powstałe rurki zawiń w plastry cukinii, ułóż na sztorc w małym naczyniu zalanym sosem pomidorowym, posyp

parmezanem po wierzchu i przykryj folią aluminiową. Piecz w temperaturze 200°C przez około 20 minut.

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

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

