
 

TARTY, QUICHE I TARTALETKI,
CZYLI PRZEPISY NA 
WYTRAWNE CIASTA 

przepisy.pl



Tarta z cukinią
przepisy.pl

60 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna pełnoziarnista - 250 gramów

oliwa z oliwek - 1 łyżka

jogurt naturalny - 50 gramów

woda - 0.75 szklanek

tuńczyk z puszki - 130 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

duża cebula - 0.5 sztuk

cukinia - 400 gramów

woda - 0.5 szklanek

jajka - 5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Mąkę wymieszaj z wodą, oliwą i jogurtem naturalnym. Ciasto zagniataj do momentu, aż powstanie jednolita kulka.

Rozwałkuj ją wałkiem i wyklej nim formę do tarty o średnicy 32 cm, na koniec ponakłuwaj widelcem.

2. W dużej misce połącz tuńczyka z puszki z saszetką Naturalnie Smaczne! Spaghetti Bolognese. Następnie dodaj umytą i

pokrojoną w cienkie plastry cukinię, cebulę w plastrach, jajka oraz ½ szklanki wody. Całość dokładnie wymieszaj.

3. Przygotowany farsz wyłóż na formę do tarty i zapiecz w nagrzanym do 180 °C piekarniku przez 30 min.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tarta-z-cukinia-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szwajcarski quiche z brokułami i serem
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

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

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szwajcarski-quiche-z-brokulami-i-serem
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


Tarta ze szpinakiem i fetą
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cebula - 1 sztuka

oliwa - 3 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 łyżeczka

suszone oregano - 2 łyżki

suszony tymianek - 1 łyżeczka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ser feta - 250 gramów

jajka - 2 sztuki

śmietana - 100 mililitrów

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr -
1 opakowanie

ciasto filo - 1 opakowanie

ząbek czosnku - 3 sztuki

świeży szpinak - 1 kilogram

Sposób przygotowania:

1. Świeży szpinak umyj, wysusz, mrożony rozmroź, odciśnij z soków. Cebulę, czosnek i chili drobno posiekaj.

2. W garnku na rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę, czosnek i chili, dodaj szpinak, oregano, tymianek, gałkę muszkatową. Całość

smaż przez chwilę, ciągle mieszając. Produkt do zapiekanek wymieszaj ze śmietaną, zalej nim szpinak. Wszystko razem

zagotuj, tak aby sos zgęstniał. Tak przygotowany farsz odstaw na bok do ostygnięcia.

3. Dodaj pokruszony ser feta, jajka dokładnie wymieszaj.

4. Rozmrożone płaty ciasta filo złóż ze sobą (trzy warstwy). Możesz połączyć je pozostałością oliwy. Ciasto ułóż na dnie

naczynia do tarty, włóż szpinak, całość przykryj kolejnymi trzema warstwami ciasta (posmarowanymi Ramą w środku). Ciasto

powinno być ułożone nieregularnie.

5. Tak przygotowaną tatrę wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika na około 30 minut.

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-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Strudel z serem i brokułami
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

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

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

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


Paszteciki mięsne w cieście francuskim
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500 gramów

kajzerka - 1 sztuka

jajka - 2 sztuki

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

kapary - 2 łyżki

suszone pomidory - 100 gramów

ser żółty, najlepiej gruyere - 100 gramów

rukola - 200 gramów

małe chili - 1 sztuka

ciasto francuskie - 500 gramów

pomidory pelati krojone - 1 puszka

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj kapary i chilli, suszone pomidory pokrój w drobną kosteczkę, zetrzyj ser gruyere. Kajzerkę namocz w wodzie i

dokładnie odciśnij.

2. W dużej misce połącz mięso, bułkę, jedno jajko, połowę opakowania produktu Knorr do klopsików, chilli, kapary i suszone

pomidory. Z mięsa uformuj 2 cm grubości walec.

3. Ciasto francuskie rozwałkuj na podsypanej mąką stolnicy i posmaruj jajkiem. W środku umieść liście rukoli i mięsny farsz.

Całość posyp serem.

4. Wszystko razem zroluj, połóż roladę na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem, posmaruj z wierzchu roztrzepanym

jajkiem. Piecz w nagrzanym do 200° C piekarniku przez około 25 minut.

5. W międzyczasie w garnku połącz pomidory z puszki z pozostałą częścią produktu Knorr do klopsików. Dokładnie

wymieszaj i zagotuj. Gotową roladę pokrój w mniejsze kawałki i podawaj z sosem pomidorowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paszteciki-miesne-w-ciescie-francuskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

