
 

6 PRZEPISÓW NA TAGLIATELLE
W 25 MINUT

przepisy.pl



Tagliatelle z grillowanym kurczakiem w sosie z niebieskiego
sera

przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżeczka

ser pleśniowy typu blue - 100 gramów

pomidory suszone - 5 sztuk

cebula - 1 sztuka

śmietana 18% - 150 mililitrów

woda - 100 mililitrów

oliwa z suszonych pomidorów - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka osusz papierowym ręcznikiem, skrop oliwą i posyp przyprawą do kurczaka. Następnie usmaż na grillowej

patelni z obu stron.

2. Cebulę pokrój w drobną kostkę, pomidory w cienkie paseczki, a ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Natkę posiekaj.

3. Na patelni rozgrzej oliwę, przesmaż cebulę. W miseczce wymieszaj zawartość opakowania Knorr z wodą i śmietaną, wlej

ją na patelnię i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj starty ser oraz pomidory. Sos pomidorowy gotuj 3 minuty, mieszając co chwilę.

4. Makaron ugotuj we wrzącej lekko osolonej wodzie, następnie odcedź. Ugotowany makaron przełóż do sosu i wymieszaj.

5. Pierś z kurczaka pokrój w cienkie paski. Gotowe danie wyłóż na talerze. Na wierzchu każdej porcji ułóż grillowanego

kurczaka i posyp posiekaną natką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-grillowanym-kurczakiem-w-sosie-z-niebieskiego-sera
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z sosem czosnkowym i grillowanym kurczakiem
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka

czosnek - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

wino białe wytrawne - 100 mililitrów

Śmietana 30% - 200 mililitrów

parmezan lub inny twardy ser - 20 gramów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Główkę czosnku zawiń w aluminiową folię i wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika na 25 minut. Po tym czasie

czosnek obierz, rozgnieć i drobno posiekaj. Natkę oraz cebulę także posiekaj, a ser zetrzyj na tarce o drobnych oczkach.

2. Pierś osusz papierowym ręcznikiem, skrop oliwą i posyp przyprawą do kurczaka. Pierś usmaż na grillowej patelni (po 4-5

minut z każdej strony), lekko wystudź i pokrój w paski.

3. Na patelni rozgrzej oliwę, zeszklij cebulę, a następnie wlej wino i podgrzewaj do momentu odparowania płynu.

4. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce ze śmietaną, wlej na patelnię i zagotuj.

5. Zmniejsz ogień, dodaj do sosu upieczony czosnek, kurczaka oraz posiekaną natkę i gotuj 3 minuty.

6. Makaron ugotuj we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź. Następnie przełóż do sosu, dopraw pieprzem i wymieszaj.

Gotowy makaron przełóż na talerze, posyp startym serem i udekoruj listkami pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-sosem-czosnkowym-i-grillowanym-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z owocami morza i kaparami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle szpinakowy (zielony) - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

łosoś filet - 150 gramów

owoce morza mieszane: krewetki, kalmary, ośmiorniczki - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbek - 2 sztuki

kapary - 2 łyżki

wino białe - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

cytryna - 0.5 sztuk

świeżo mielony czarny pieprz - 1 szczypta

parmezan - 30 gramów

Śmietana 30% - 200 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Łososia pokrój w kostkę 1x1 cm, skrop oliwą i posyp skórką startą z ½ cytryny oraz pieprzem. Tak przygotowaną rybę

odstaw na bok. Cebulę pokrój w kostkę, czosnek posiekaj, a ser zetrzyj na płatki.

2. W garnku lub na szerokiej patelni rozgrzej oliwę, przesmaż cebulę oraz czosnek. Dodaj owoce morza (nie dodawaj jeszcze

ryby) i smaż chwilę. Następnie wlej wino i podgrzewaj do momentu odparowania płynu.

3. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce ze śmietaną, a następnie wlej do garnka. Doprowadź do wrzenia.

4. Dodaj zamarynowaną rybę, zmniejsz ogień i gotuj 2 minuty. Na koniec dodaj posiekaną pietruszkę, kapary i wymieszaj.

5. Makaron ugotuj al dente we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź i połącz z sosem, dopraw pieprzem i sokiem z cytryny.

Danie podawaj posypane startym serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-owocami-morza-i-kaparami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z piersią z kaczki sous vide i serem Gorgonzola
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

makaron tagliatelle - 250 gramów

pierś z kaczki - 1 sztuka

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

ser gorgonzola - 50 gramów

cebula - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

miód - 1 łyżka

sól - 1 łyżeczka

pieprz czarny - 1 szczypta

gałązka świeżego tymianku - 2 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 sztuki

olej - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś kaczki umyj i osusz papierowym ręcznikiem. W miseczce wymieszaj 2 łyżki oliwy, miód, sól, pieprz, liść laurowy oraz

ziele angielskie. Ostrym nożem płytko natnij w kratkę skórę kaczki, przełóż do miseczki i wymieszaj z przyprawami, następnie

wszystko włóż do woreczka vacuum, dodaj gałązkę tymianku i zamknij próżniowo. Tak przygotowaną pierś gotuj 1,5 godziny

w temperaturze 58° C.

2. Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie, dodaj pozostałą gałązkę tymianku. Całość zalej winem i gotuj do

momentu odparowania płynu.

3. Tagliatelle z kurczakiem Knorr rozmieszaj ze śmietaną, wlej na patelnię i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj pokruszony ser i

gotuj jeszcze 2 minuty.

4. Makaron ugotuj al dente, odcedź, a następnie połącz z przygotowanym sosem. Dodaj posiekaną natkę i wymieszaj.

5. Ugotowaną pierś kaczki wyjmij z woreczka i oczyść z przypraw. Rozgrzej patelnię i obsmaż pierś z obu stron po 3-4 minuty

począwszy od skóry. Po usmażeniu pierś pozostaw na 5 minut, aby mięso „odpoczęło”.

6. Przygotowany makaron wyłóż na talerze. Pierś pokrój w cienkie plastry i dekoracyjnie ułóż na makaronie. Danie udekoruj

świeżymi ziołami i 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-piersia-z-kaczki-sous-vide-i-serem-gorgonzola
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szybkie tagliatelle z kurczakiem i pomidorkami cherry
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

pomidorki cherry - 10 sztuk

świeża bazylia kilka listków

śmietana 30 % - 150 mililitrów

woda - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

starty ser np mozzarella - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź. Pomidorki pokrój na połówki.

2. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę 1x1 cm, dodaj oliwę, sól, pieprz do smaku i wymieszaj.

3. Zamarynowane mięso z kurczaka usmaż na rozgrzanej patelni.

4. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce z wodą i śmietaną. Płyn wlej na patelnię i zagotuj.

5. Dodaj do sosu ugotowany makaron, pokrojone pomidorki oraz porwane na mniejsze kawałki liście bazylii. Gotowy

makaron wyłóż na talerze, posyp serem i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szybkie-tagliatelle-z-kurczakiem-i-pomidorkami-cherry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z boczkiem i grillowaną papryką
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

boczek wędzony w plastrach - 12 sztuk

boczek wędzony w kawałku - 50 gramów

cebula - 1 sztuka

czosnek ząbek - 2 sztuki

papryka zielona - 1 sztuka

ser kozi - 50 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

tymianek świeży kilka gałązek

wino białe - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Plastry boczku rozłóż luźno na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem i wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika.

Piecz ok. 15 minut - do momentu, gdy boczek będzie rumiany i chrupiący.

2. Cebulę oraz pozostały boczek pokrój w niedużą kostkę. Czosnek posiekaj. Paprykę pokrój w kawałki o grubości 0,5 cm,

skrop oliwą, oprósz solą i pieprzem, a następnie obsmaż na grillowej patelni.

3. W garnku lub na szerokiej patelni rozgrzej oliwę, przesmaż pokrojony w kostkę boczek, czosnek oraz cebulę. Wlej wino i

gotuj do momentu odparowania płynu.

4. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj ze śmietaną, wlej do garnka, wymieszaj i zagotuj. Dodaj grillowaną cukinię oraz

listki tymianku otarte z gałązek.

5. Makaron ugotuj al dente we wrzącej lekko osolonej wodzie, dobrze odcedź, przełóż do garnka, wymieszaj z sosem i nałóż

na talerze. Wierzch posyp pokruszonym serem i powtykaj plastry pieczonego boczku. Udekoruj listkami tymianku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-boczkiem-i-grillowana-papryka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

