
 

ZAPIEKANKI Z MAKARONEM
WSPANIAŁA SIÓDEMKA

przepisy.pl



Zapiekanka makaronowa z wędzonym łososiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

łosoś wędzony - 150 gramów

oliwki zielone - 3 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżka

Śmietana 30% - 200 mililitrów

woda - 450 mililitrów

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

ser gruyer - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Cebulę pokrój w kostkę, oliwki w krążki, a łososia w paski. Ser zetrzyj na tarce o grubych

oczkach a natkę posiekaj.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę, dodaj oliwki oraz łososia.

3. W miseczce połącz zawartość opakowania Knorr, wodę oraz śmietanę i wymieszaj. Następnie wlej na patelnię, dodaj

musztardę oraz natkę i gotuj 1 minutę.

4. Do naczynia żaroodpornego wsyp makaron, następnie wlej przygotowany sos i wymieszaj.

5. Wierzch zapiekanki posyp startym serem, naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego piekarnika na 35 minut. Na 3 minuty

przed końcem pieczenia odkryj naczynie i pozwól, aby zapiekanka zarumieniła się.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-makaronowa-z-wedzonym-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka włoska z klopsikami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

bazylia suszona - 1 łyżeczka

oregano suszone - 1 łyżeczka

kajzerka namoczona w mleku - 0.5 sztuk

jajko - 1 sztuka

Śmietana 30% - 200 mililitrów

woda - 450 mililitrów

starty ser mozzarella - 80 gramów

świeże listki bazylii

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone przełóż do miski, dodaj przyprawę do mięs, oregano, bazylię suszoną, posiekaną natkę, połowę sera, jajko

oraz odciśniętą kajzerkę. Wyrób jednolitą masę a następnie uformuj niewielkie klopsiki.

2. W niedużym garnku wymieszaj zawartość opakowania Knorr, wodę oraz śmietanę, gotuj 1 minutę.

3. W misce wymieszaj makaron oraz przygotowany sos, następnie przełóż do naczynia żaroodpornego, dodaj klopsiki i

delikatnie wymieszaj.

4. Wierzch zapiekanki posyp pozostałym serem, naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 40 minut.

Na 3 minuty przed końcem czasu odkryj naczynie i pozwól, aby zapiekanka zarumieniła się. Przed podaniem udekoruj

listkami bazylii.

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

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


Zapiekanka meksykańska
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron świderki - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 300 gramów

kumin - 1 łyżeczka

kolendra mielona - 1 łyżeczka

oliwki zielone - 2 łyżki

ząbek czosnku - 2 sztuki

zielona papryczka chilli - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

świeża kolendra - 1 pęczek

śmietana 30 % - 200 mililitrów

woda - 450 mililitrów

ser cheddar - 80 gramów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W miseczce połącz mięso mielone, oliwę, połowę startego sera, kumin, kolendrę, posiekane: oliwki, chilli, czosnek oraz

cebulę i wyrób jednolitą masę – dopraw do smaku a następnie uformuj nieduże klopsiki.

2. W niedużym garnku wymieszaj zawartość opakowania Knorr z wodą i śmietaną – gotuj 1 minutę.

3. Do naczynia żaroodpornego wsyp makaron, wlej przygotowaną śmietanę i wymieszaj. Następnie dodaj uformowane

mięsne kulki i ponownie, delikatnie wymieszaj.

4. Wierzch zapiekanki posyp pozostałym startym serem, naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego na 200 stopni C piekarnika

na 35 minut. Na 3 minuty przed końcem pieczenia naczynie odkryj i pozwól, aby zapiekanka zarumieniła się. Przed podaniem

zapiekankę posyp pokrojoną kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-meksykanska-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Indyjska zapiekanka makaronowa z kurczakiem i curry
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron muszelki - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

pasta curry zielona - 1 łyżeczka

cieciorka z puszki - 200 gramów

śmietana - 200 mililitrów

woda - 350 mililitrów

świeża kolendra - 1 pęczek

ser feta - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę, cebulę oraz czosnek posiekaj. Na patelni rozgrzej oliwę i przesmaż czosnek, cebulę oraz

kurczaka – na koniec dodaj pastę curry i smaż jeszcze chwilę razem.

2. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z woda oraz śmietaną. Wlej na patelnię z kurczakiem i gotuj 1 minutę.

3. Wsyp odsączoną cieciorkę i wymieszaj.

4. Makaron wsyp do naczynia żaroodpornego, wlej przygotowany sos i wymieszaj.

5. Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 40 minut. Upieczoną zapiekankę wyjmij z piekarnika,

posyp pokrojonym w kostkę serem oraz świeżą kolendrą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/indyjska-zapiekanka-makaronowa-z-kurczakiem-i-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z warzywami i grillowanym
kurczakiem

przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Tagliatelle z kurczakiem - 1
opakowanie

udko z kurczaka bez kości - 6 sztuk

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżeczki

papryka czerwona - 1 sztuka

cukinia - 0.5 sztuk

cebula czerwona - 2 sztuki

pieczarki - 10 sztuk

śmietana - 300 mililitrów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

starty ser mozzarella - 4 łyżki

bazylia, doniczka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente we wrzącej lekko osolonej wodzie. Odcedź. Warzywa pokrój na mniejsze kawałki. Udka osusz

papierowym ręcznikiem, skrop oliwą i posyp przyprawą do kurczaka.

2. Mięso oraz pokrojone warzywa usmaż na rozgrzanej grillowej patelni. Kurczaka pokrój po usmażeniu w cienkie paski.

Tagliatelle z kurczakiem Knorr rozmieszaj ze śmietaną.

3. W dużej misce połącz ze sobą: ugotowany makaron, mięso, warzywa oraz przygotowaną śmietanę. Dodaj porwane listki

bazylii i wymieszaj.

4. Całość przełóż do naczynia żaroodpornego, posyp wierzch startym serem i wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika.

Zapiekaj przez 15 minut. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-makaronowa-z-warzywami-i-grillowanym-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z szynką, dynią i suszonymi grzybami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeże grzyby (prawdziwki, podgrzybki, kurki) lub mrożone - 100
gramów

dynia bez skóry - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

makaron świderki - 200 gramów

szalotki - 6 sztuk

oliwa - 0.5 łyżek

ząbek czosnku - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

tarty parmezan - 4 łyżki

kiełbasa chorizo - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na patelni podsmaż paprykową kiełbasę, dodaj przekrojone na pół cebulki i pokrojone w plastry grzyby, posiekany ząbek

czosnku oraz pokrojone w gruba kostkę dynie. Całość smaż chwilę.

2. Następnie na patelnie dodaj surowy makaron oraz Knorr Naturalnie smaczne pomieszany ze śmietaną i szklanką wody.

Produkt nada zapiekance odpowiedni ziołowy smak oraz sprawi ze wszystkie składniki połączą się ze sobą.

3. Składniki na patelni zagotuj a następnie dodaj świeże lub mrożone grzyby (prawdziwki, podgrzybki, kurki). Całość przełóż

do żaroodpornego naczynia a po wierzchu posyp tartym serem.

4. Zapiekankę dokładnie przykryj folia aluminiową a następnie wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut . Na

10 minut przed końcem pieczenia usuń folię tak aby ser 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/zapiekanka-makaronowa-z-szynka-dynia-i-suszonymi-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka z brokułami
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeże lub mrożone brokuły - 300 gramów

makaron penne - 125 gramów

mielone mięso wołowo-wieprzowe - 250 gramów

czarny pieprz

śmietana 18% - 100 mililitrów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

curry w proszku - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

ser żółty - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Brokuły pokrój w małe różyczki, sparz 4 minuty w gotującej się wodzie.

2. Mięso podsmaż w garnku na rozgrzanym tłuszczu – smaż, aż będzie zupełnie suche.

3. Do garnka wsyp makaron, dodaj produkt do zapiekanek wymieszany z 400 ml wody i śmietaną, dodaj pieprz i curry,

wszystko razem gotuj 3-4 minuty.

4. Makaron z mięsem przełóż do naczynia żaroodpornego, z wierzchu posyp startym żółtym serem. Na wierzchu zapiekanki

ułóż brokuły, całość zawiń w folię aluminiową, wstaw do nagrzanego do 190° C piekarnika na 30 minut. Po tym czasie usuń

folię, a zapiekankę dopiecz jeszcze 10 minut, tak aby ser na powierzchni zrobił się chrupiący.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-brokulami-3
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

