
 

DANIA ZE SZPINAKIEM
NAJLEPSZE PRZEPISY

przepisy.pl



Cannelloni ze szpinakiem i ricottą
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parmezan - 100 gramów

1 kg świeżego lub 500 g mrożonego szpinaku

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ser ricotta - 250 gramów

makaron cannelloni - 15 sztuk

czosnek - 1 ząbek

oliwa z oliwek - 1 łyżka

pomidory z puszki - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1 opakowanie

mąka - 2 łyżki

mleko - 500 mililitrów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź, odciśnij z wody, cebulę i czosnek drobno posiekaj. Suszone pomidory pokrój w kostkę, zetrzyj parmezan.

2. Na patelni, na rozgrzanej oliwie zeszklij czosnek i cebulę. Dodaj szpinak, smaż chwilę, dodaj suszone pomidory. Całość

odstaw na chwilę, aby farsz nieco przestygł. Po tym czasie dodaj ricottę i część parmezanu.

3. Tak przygotowanym farszem nadziej cannelloni.

4. W małym rondelku pomieszaj pomidory z puszki z produktem do lasagne, całość zagotuj. Powstały sos wylej na dno

żaroodpornego naczynia. Na sosie ułóż rurki makaronu napełnione szpinakowo-serowym farszem.

5. W rondelku rozgrzej oliwę, delikatnie podsmaż na niej mąkę, wlej zimne mleko. Całość dokładnie rozmieszaj, tak aby w

sosie nie było grudek. Sos dopraw do smaku gałką muszkatołową.

6. Biały sos wylej na wierzch makaronu, posyp po wierzchu pozostałym serem. Całość szczelnie przykryj folią aluminiową.

Wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika na 35 minut. Tuż przed końcem pieczenia usuń folię. Zapiekankę dopiecz

jeszcze 10 minut, tak aby ser na powierzchni zrobił się rumiany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cannelloni-ze-szpinakiem-i-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piersi z kurczaka ze szpinakiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

ser topiony śmietankowy - 100 gramów

śmietana - 200 gramów

mrożony szpinak - 450 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój w kostkę i przesmaż, dodaj posiekany czosnek i cebulę, przesmaż razem.

2. Wlej śmietanę i dodaj kostkę Rosół z kury Knorr, aby danie nabrało wyrazistego, pełnego smaku. Wrzuć odciśnięty

szpinak.

3. Dodawaj po kawałku serka topionego, podgrzewaj, aż się rozpuści. Podawaj z makaronem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piersi-z-kurczaka-ze-szpinakiem-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab pieczony z grzybami i szpinakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

szpinak mrożony - 200 gramów

prawdziwki - 4 sztuki

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon, umyj i osusz. Następnie cienkim długim nożem zrób otwór wzdłuż schabu.

2. Żeby mięso było dobrze przyprawione posyp je przyprawą Knorr i natrzyj dłonią.

3. Szpinak odciśnij z wody. Cebulę oraz czosnek posiekaj drobno, przesmaż na oliwie i dodaj pokrojone w plastry grzyby.

Następnie dodaj szpinak. Smaż chwilę razem, dopraw do smaku i odstaw. Jeśli farsz jest zbyt rzadki dodaj łyżkę bułki tartej.

4. Przygotowanym farszem napełnij mięso, następnie zawiń ściśle w folię aluminiową i obsmaż na rozgrzanej patelni z

każdej strony. Mięso wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w temperaturze 180 stopni C przez 35 minut. Upieczone mięso

pokrój w plastry i podawaj, np. z ryżem lub ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-pieczony-z-grzybami-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierogi ze szpinakiem i serem feta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

woda - 120 mililitrów

jajka - 1 sztuka

sól - 5 gramów

szpinak (świeży lub mrożony) - 0.5 kilogramów

ser feta - 200 gramów

cebule szalotki - 3 sztuki

ząbek czosnku - 4 sztuki

masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Za pomocą miksera wymieszaj mąkę z solą, ciepłą wodą i jajkiem. Następnie wyrabiaj ręcznie gładkie ciasto pierogowe.

Gotowe odstaw do lodówki na 20 minut.

2. Przygotuj farsz. Szpinak oczyść. Szalotki i czosnek pokrój w drobną kostkę. Na patelni smaż czosnek, szalotki, następnie

dodaj szpinak i kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr. Smaż, do momentu, kiedy wszystko się połączy przez kilka minut. Po

usmażeniu, jeśli to konieczne, odlej nadmiar płynu. Przełóż szpinak do miski.

3. Dodaj ser feta i wszystko razem dokładnie wymieszaj. Odstaw do lodówki na 20 minut.

4. Ciasto pierogowe wałkuj na cienkie placki, wytnij małe okrągłe kształty, nakładaj farsz i zwijaj klasyczne pierogi.

5. Pierogi ugotuj w osolonym wrzątku, podawaj od razu lub na przykład smażone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierogi-z-szpinakiem-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lekka sałatka ze szpinakiem i pomarańczą
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szpinak baby - 1 opakowanie

pomarańcza - 1 sztuka

mozarella light - 125 gramów

pomidorki koktajlowe - 250 gramów

pomidory suszone na słońcu - 70 gramów

podprażone orzeszki pinii - 1 łyżka

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

oliwa z oliwek - 3 łyżki

woda - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szpinak umyj i osusz. Pomidorki koktajlowe przekrój na połówki. Pomarańczę obierz, podziel na cząstki i usuń błonki.

Suszone pomidorki pokrój w paski, mozzarellę w kostkę.

2. Orzechy podpraż na patelni.

3. Sos wykonaj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

4. Wszystkie przygotowane składniki przełóż do miski, polej sosem i posyp orzeszkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lekka-salatka-ze-szpinakiem-i-pomarancza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gofry ze szpinakiem na ostro
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mąka - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

cukier - 1 łyżka

mleko - 1 szklanka

jogurt naturalny - 100 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

ostra papryka - 1 szczypta

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

margaryna - 100 gramów

mrożony szpinak - 450 gramów

Sos do warzyw na ciepło do szpinaku czosnkowo-serowy Knorr -
1 opakowanie

suszone pomidory - 100 gramów

mała cebula - 1 sztuka

ostra papryka - 0.5 łyżeczek

żółty ser - 100 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Białka ubij na sztywną pianę.

2. Margarynę rozpuść i po ostudzeniu wymieszaj z resztą składników. Na koniec dodaj ubitą pianę.

3. Przygotuj gofry w gofrownicy. Gofry piecz przez około 3 – 4 minuty aż będą rumiane.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj rozmrożony i odciśnięty szpinak oraz suszone

pokrojone w kostkę pomidory.

5. Całość smaż chwilę, po czym połącz śmietanę z sosem do warzyw na ciepło Knorr i tak uzyskany kremowy dressing dodaj

do szpinaku.

6. Wszystko razem gotuj przez chwile aż sos zgęstnieje a następnie posyp papryką. Tak przygotowany szpinak nałóż na gofry

i posyp po wierzchu żółtym serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gofry-ze-szpinakiem-na-ostro
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


Naleśniki ze szpinakiem i kozim serem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mleko - 300 mililitrów

jajko - 1 sztuka

mąka - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 6 łyżek

sól do smaku

mrożony szpinak - 400 gramów

Rosół z kury Knorr - 0.5 sztuk

szalotka - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

miękki ser kozi - 100 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

orzeszki pinii - 3 łyżki

ostra papryka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mąkę rozmieszaj z mlekiem, jajkiem i szczyptą soli. Na rozgrzanej patelni na części Ramy usmaż cienkie naleśniki. Po

usmażeniu na Ramie naleśniki będą rumiane, a dodatkowo nadasz im maślany smak.

2. Na drugiej patelni przygotuj farsz. W tym celu na pozostałej Ramie podsmaż pokrojoną w drobną kosteczkę szalotkę,

posiekany czosnek oraz równie drobno pokrojoną papryczkę chilli.

3. Dodaj szpinak oraz pokrojone w paseczki suszone pomidory, całość dopraw do smaku kostką rosołową oraz gałką

muszkatołową.

4. Tak przygotowany farsz wymieszaj z kozim serem i orzeszkami pinii, a następnie zawiń w naleśniki.

5. Gotowe naleśniki obsmaż na rozgrzanej Ramie, smaż tak długo, aż ciasto zrobi się rumiane. Podawaj z łyżką jogurtu

greckiego.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/nalesniki-ze-szpinakiem-i-kozim-serem-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki z serem feta i szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

mrożony szpinak - 400 gramów

wędzony boczek - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ostra papryka - 1 szczypta

kostka sera feta - 150 gramów

mąka - 1 szklanka

mąka do oprószenia foremek - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

roztrzepane jajka - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ser feta pokrój w kosteczkę, szpinak rozmroź i odciśnij z wody.

2. Boczek i cebulę pokrój w drobną kosteczkę. Podsmaż na patelni, gdy wytopi się tłuszcz dodaj cebulę. Wszystko razem

smaż aż cebula się zeszkli. Dodaj szpinak, dopraw go delikatem warzywnym, gałką i ostrą papryką. Wystudź.

3. Pomieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Do farszu dodaj majonez i wymieszaj.

4. Jaja rozdziel. Ubij białka na sztywno. Białko i żółtka połącz z mąką i mlekiem, dodaj farsz ze szpinakiem i ser feta,

wszystko razem delikatnie wymieszaj.

5. Oliwą wysmaruj foremki do mufinek, oprósz je mąką. Do foremek nałóż ciasto. Całość wstaw do nagrzanego do 180*C

piekarnika na 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/muffinki-z-serem-feta-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

