
 

TOP 8 PRZEPISÓW NA SZYBKIE
DANIA Z PULPETAMI

przepisy.pl



Pulpety z kaszą jaglaną i dynią
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

kasza jaglana - 200 gramów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

wcześniej upieczona dynia hokkaido - 200 gramów

cebula szalotka - 3 sztuki

jajko - 1 sztuka

mąka pszenna - 1 łyżka

bułka tarta - 100 gramów

kasza manna - 3 łyżki

czerwone tajskie curry - 1 łyżka

mleko kokosowe - 2 puszki

kawałek imbiru (5 cm) - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

natka kolendry - 1 pęczek

trawa cytrynowa (opcjonalnie) - 1 sztuka

liście limonki kaffir - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kaszę jaglaną ugotuj do miękkości – może być nawet lekko przegotowana. Następnie odstaw na bok do wystygnięcia.

2. Cebule, czosnek i chilli pokrój w kosteczkę. Posiekaj natkę kolendry i upieczoną wcześniej dynię. Zetrzyj na tarce imbir.

3. Cebulę, czosnek i chilli podsmaż na patelni na rozgrzanej margarynie i podziel na dwie części. Połowę zostaw na patelni.

4. W misce pomieszaj kaszę jaglaną z jajkiem, mąką, kaszą manną z podsmażonym czosnkiem, cebulą i chilli, dodaj bułkę

tartą, część imbiru, dynię oraz połowę opakowania produktu Knorr do pulpetów.

5. Całość dokładnie wymieszaj, jeśli masa będzie zbyt luźna dodaj więcej bułki tartej. Z masy uformuj małe pulpeciki. Ułóż je

na blasze piekarnika i zapiecz 10 minut w 200° C.

6. Podczas opiekania pulpetó,w przygotuj sos. Na patelni, na której pozostała połowa cebuli, czosnku i chilli dodaj czerwone

curry, mleko kokosowe, pozostałą ilość produktu do pulpetów i imbir, trawę cytrynową oraz liście limonki. Całość gotuj 2-3

minuty. Do powstałego sosu przełóż gorące pulpeciki. Gotowe danie posyp obficie kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-z-kasza-jaglana-i-dynia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szwedzkie klopsiki
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 100 gramów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

mięso mielone wołowe - 200 gramów

mięso mielone cielęce lub drobiowe - 200 gramów

bułka tarta - 0.5 szklanek

śmietana 12% - 100 mililitrów

koperek - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

kiszony ogórek - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

liść laurowy - 2 sztuki

ziarna ziela angielskiego - 2 sztuki

pieprz czarny kulki - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj koperek, ogórki pokrój w drobną kostkę.

2. Mięsa mielone przełóż do miski, dodaj bułkę tartą, połowę posiekanego koperku, połowę opakowania produktu do

pulpetów Knorr, jajko. Wszystko razem dokładnie wymieszaj. Z powstałego farszu uformuj małe pulpety.

3. Mięsne kulki obsmaż na patelni, dodaj pokrojone ogórki, wlej 100ml wody, dodaj przyprawy, gotuj 7-10 minut pod

przykryciem.

4. Po tym czasie dodaj śmietanę, koperek i pozostałą zawartość produktu Knorr. Całość dokładnie wymieszaj, gotuj jeszcze

minutę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szwedzkie-klopsiki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety w sosie bolońskim
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone z piersi indyka - 400 gramów

jajka - 1 sztuka

otręby owsiane - 20 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

pomidory krojone z puszki - 500 gramów

makaron typu Penne - 250 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 2 łyżki

oregano do smaku

Sposób przygotowania:

1. Do półmiska włóż zmielone mięso z indyka, jajko, posiekaną cebulę i czosnek, otręby owsiane i oregano. Wszystkie te

składniki dokładnie wymieszaj.

2. Z powstałej masy formuj kulki wielkości małych orzechów włoskich.

3. Usmaż je w głębokiej patelni na małej ilości Ramy.

4. Po krótkiej chwili dodaj pomidory z puszki.

5. Po upływie ok. 10 minut dodaj Naturalnie Smaczne Spaghetti Bolognese, wymieszaj i duś przez 10 minut na małym

ogniu.W między czasie ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu oraz przygotuj sałatkę.

6. Szpinak dokładnie umyj i osusz.. Marchewkę zetrzyj w cienkie plastry a paprykę pokrój w cienkie paski. Dodaj je do

szpinaku, polej oliwą i posyp podprażonymi pestkami dyni. Ugotowane pulpety podawaj z makaronem i sałatką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-w-sosie-bolonskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety w sosie pomidorowym
przepisy.pl

50 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

mięso z piersi z indyka - 450 gramów

jajko - 1 sztuka

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

kromka chleba razowego - 2 sztuki

duża marchewka - 1 sztuka

duża cebula - 0.5 sztuk

mały seler - 0.25 sztuk

oliwa z oliwek - 2 łyżeczki

woda - 700 mililitrów

przecier pomidorowy - 700 mililitrów

kasza pęczak - 170 gramów

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone przełóż do miski, dodając jajko i opakowanie Naturalnie Smaczne! Spaghetti Bolognese oraz chleb razowy

wcześniej namoczony w wodzie i odpowiednio z niej odsączony.

2. Całość zagnieć na gładką masę i ukształtuj z niej małe kuleczki. Z podanych składników powinno wyjść 16 kuleczek po

ok. 35 g. Kuleczki mięsne wrzuć do gotującej się wody i gotuj przez 10 min.

3. Na patelni,skropionej oliwą z oliwek smaż drobno posiekane warzywa przez ok. 10 min. Następnie dodaj wodę i przecier

pomidorowy, całość duś przez ok. 15 min. Powstały sos zblenduj na gładką masę i dopraw do smaku pieprzem.

4. Kaszę pęczak ugotuj wg instrukcji na opakowaniu. Gotowe pulpety przełóż do sosu i zagotuj. Danie podawaj z pęczakiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-w-sosie-pomidorowym1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spaghetti z klopsikami
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone np. z indyka - 500 gramów

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

makaron spaghetti - 400 gramów

Puszka pomidorów pelatti pokrojonych w kostkę - 1 sztuka

śmietana 18% - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

pomidory koktajlowe - 200 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

zielone oliwki - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Połowę opakowania produktu do pulpetów dodaj do mięsa mielonego, dokładnie wymieszaj. Z mięsa uformuj małe okrągłe

pulpeciki. Obsmaż je delikatnie na rozgrzanej oliwie.

2. Oliwki i pomidorki przekrój na pół.

3. Na patelnię wlej śmietanę, dodaj puszkę pomidorów, całość dopraw do smaku pozostałym produktem Knorr. Wszystko

razem dokładnie wymieszaj i zagotuj.

4. Dodaj pomidorki, oliwki, gorący makaron oraz kulki mozzarelli. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-z-klopsikami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klopsiki z tofu
przepisy.pl

30 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

tofu naturalne - 300 gramów

ugotowane ziemniaki (mogą być z dnia poprzedniego) - 2 sztuki

marchewka - 1 sztuka

płatki owsiane górskie - 0.5 szklanek

czosnek ząbek - 2 sztuki

pestki z dyni - 2 łyżki

świeży imbir 5 cm

mąka pszenna - 2 łyżki

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

natka kolendry - 1 pęczek

strąk ostrej papryki chilli - 1 sztuka

sos sojowy - 50 mililitrów

olej sezamowy - 1 łyżka

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Płatki owsiane ugotuj do miękkości, a następnie odlej z wody. Wystudź je i przełóż do miski.

2. Ziemniaki i tofu zmiel w maszynce do mielenia, marchew zetrzyj na tarce, połącz z płatkami.

3. Posiekaj ząbki czosnku i kolendrę, chilli pokrój w drobną kosteczkę, imbir obierz i zetrzyj na tarce. Tak przygotowane

składniki podziel na dwie części. Pierwszą część dodaj do miski.

4. Do miski dodaj jeszcze ziarno dyni, łyżkę mąki ziemniaczanej i łyżkę mąki pszennej. Wszystko razem wyrób na ścisłe

ciasto – jeśli będzie zbyt luźne, dodaj kolejną łyżkę mąki pszennej. Z tak przygotowanego farszu uformuj małe kulki i obtocz je

w mące ziemniaczanej.

5. W garnku z szerokim dnem zagotuj szklankę wody razem z sosem sojowym i olejem sezamowym. Do gotującej się wody

powoli dodawaj pulpety, uważając, aby się nie rozpadły.

6. Gotuj pulpety na wolnym ogniu przez 30 sekund, a następnie do sosu wsyp Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr i dodaj

drugą część przypraw (czosnek, chilli, imbir i kolendrę). Całość gotuj jeszcze minutę. 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/klopsiki-z-tofu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety zapiekane z warzywami i czerwoną surówką
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

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

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-zapiekane-z-warzywami-i-czerwona-surowka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety z mozzarella
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone, np. wołowo- wieprzowe - 500 gramów

pomidory suszone - 100 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

pomidory pelati pokrojone w kostkę - 1 puszka

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

chili - 1 sztuka

mała cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno natkę pietruszki i suszone pomidory. Cebulę i chilli pokrój w drobną kosteczkę.

2. Do mięsa mielonego dodaj połowę opakowania Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr, posiekaną natkę pietruszki i

suszone pomidory, dokładnie wymieszaj.

3. Kulkę mozzarelli obtocz szczelnie mięsem, formując małe klopsiki.

4. Klopsiki obsmaż delikatnie na rozgrzanej Ramie. Na patelnię dodaj chilli i cebulę, smaż chwilę, dodaj pomidory z puszki,

całość dopraw do smaku pozostałą częścią produktu Knorr. Duś pod przykryciem ok. 5 min.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-z-mozzarella
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

