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Brukselka z żurawiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 2
opakowania

oliwa - 6 łyżek

suszona żurawina - 50 gramów

orzechy włoskie - 1 łyżka

cukier - 2 łyżki

ser pleśniowy typu blue - 50 gramów

raddichio - 0.5 sztuk

masło - 1 łyżka

woda - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Brukselkę oczyść z wierzchnich liści i sparz we wrzącej, osolonej wodzie 3 minuty. Przelej

zimną wodą i przekrój na połówki. Liście radicchio pooddzielaj i porwij na mniejsze kawałki.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z 6 łyżkami wody i oliwą. Orzechy upal na rozgrzanej suchej

patelni.

3. W rondelku skarmelizuj cukier, dodaj masło, orzechy i żurawinę. Podgrzewaj chwilę, następnie

dodaj do przygotowanego sosu Knorr i wymieszaj razem.

4. Brukselkę połącz z liśćmi radicchio i ułóż na półmisku. Całość polej przygotowanym sosem z

żurawiną i posyp pokruszonym serem pleśniowym. Podawaj na zimno z grissini lub grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/brukselka-z-zurawina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z brokułami i serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron świderki - 40 dekagramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

brokuł - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

serek topiony - 0.5 opakowań

mąka - 1 łyżka

starty żółty ser - 20 dekagramów

pieprz ziołowy

olej

śmietanka - 50 mililitrów

mleko - 250 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente. Brokuła umyj, podziel na małe różyczki i ugotuj w osolonej wodzie.

Zaharuj w zimnej wodzie aby nie stracił koloru.

2. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Następnie zeszklij na oleju. Dodaj do niej ugotowanego

brokuła, po czym smaż przez 5 minut na małym ogniu.

3. Mleko wymieszaj z śmietanką i Fixem Knorr.

4. Wlej sos na patelnię, dodaj serek topiony. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj.

5. Na talerze nałóż ugotowany makaron i obficie polej go sosem. Posyp startym serem i posiekaną

natką pietruszki.

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

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


Włoska carbonara z kiełbasą i szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 300 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1
opakowanie

kiełbasa - 150 gramów

szpinak świeży, garstka - 3 sztuki

śmietana - 300 mililitrów

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Kiełbasę pokrój w półplastry i przesmaż na oleju. Przygotuj sos carbonara - śmietanę

rozmieszaj z Fixem i wlej na patelnię. Sos zagotuj.

2. Makaron ugotuj al dente i dodaj do sosu.

3. Umyty szpinak również dodaj do sosu i wymieszaj. Dopraw do smaku i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wloska-carbonara-z-kielbasa-i-szpinakiem-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kremowe penne z kurczakiem, boczkiem i
warzywami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 350 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

pierś z kurczka - 1 sztuka

boczek - 6 plastrów

kukurydza z puszki - 4 łyżki

groszek mrożony - 2 łyżki

śmietana 18% - 50 mililitrów

olej - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 łyżka

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente i odcedź. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj ze szklanką zimnej

wody oraz śmietaną.

2. Plastry boczku rozłóż na pergaminie i upiecz na chrupko w piekarniku nagrzanym do 180 stopni

C. Piecz ok. 10 minut.

3. Kurczaka pokrój w cienkie paski i przesmaż na patelni. Następnie wlej przygotowany Fix, dodaj

warzywa oraz upieczony boczek. Całość zagotuj i zmniejsz ogień.

4. Do gotującego sosu wsyp makaron i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Gotowe danie posyp posiekana

natką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kremowe-penne-z-kurczakiem-boczkiem-i-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka makaronowa z gotowanymi brokułami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł - 1 sztuka

makaron farfalle - 200 gramów

oliwki czarne - kilka sztuk

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

suszone pomidory - 120 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 5 łyżek

woda - 3 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta. Następnie odcedź go, skrop oliwą i

odstaw do ostygnięcia.

2. Brokuł podziel na mniejsze różyczki i sparz je około 2-3 minut w gorącej wodzie. Kiedy będzie

miękki, ale nadal zielony, odcedź go i wystudź w zimnej wodzie z lodem. Następnie ponownie

odcedź.

3. Oliwki przekrój na pół, a suszone pomidory pokrój w paski.

4. Opakowanie sosu sałatkowego Knorr połącz z Majonezem Babuni Hellmann's i wodą.

5. Teraz wymieszaj składniki sałatki. Połącz makaron z brokułem, oliwkami i suszonymi

pomidorami oraz sosem sałatkowym. Całość przełóż do miseczek. Na wierzchu posyp posiekaną

natką pietruszki i udekoruj sałatkę czarnymi oliwkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-makaronowa-z-gotowanymi-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brukselka z kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 200 gramów

pierś z kurczaka - 3 sztuki

Fix Schab a'la Stroganoff Knorr - 1
opakowanie

boczek - 50 gramów

cebula - 1 sztuka

pieczarki - 10 sztuk

śmietana - 100 mililitrów

natka pietruszki - 1 łyżka

pieprz do smaku

woda - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj dokładnie ze śmietaną oraz 150 mililitrami wody i posiekaną natką.

2. Brukselkę oczyść z wierzchnich liści, a następnie sparz kilka minut w osolonym wrzątku.

Ostudź i pokrój na połówki. Pieczarki również pokrój na połówki – jeśli będę duże, pokrój na

ćwiartki.

3. Boczek pokrój w plastry, a następnie w kwadraty 2x2 centymetry. Cebulę pokrój w drobną

kostkę – razem z boczkiem przesmaż na rozgrzanej patelni.

4. Piersi opłucz, pokrój w grubą kostkę i przesmaż razem z boczkiem, dodaj pieczarki – całość

zalej przygotowanym Fixem Knorr i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj 8-10 minut.

Pod koniec gotowania dodaj sparzoną brukselkę i dopraw do smaku pieprzem. Gotową potrawę

podawaj z ryżem, kaszą lub makaronem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/brukselka-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klopsiki z groszkiem i pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowe - 400 gramów

Fix Gulasz węgierski Knorr - 1
opakowanie

pieczarki - 200 gramów

mała puszka groszku konserwowego - 1
sztuka

śmietana 18% - 100 mililitrów

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

pieprz - 1 szczypta

olej

sól - 1 szczypta

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przypraw mięso delikatnie solą oraz pieprzem, po czym uformuj małe klopsiki.

2. Podsmaż na rozgrzanym tłuszczu klopsy oraz pieczarki.

3. Odsącz groszek i dodaj go do klopsów wraz z natką.

4. Na koniec wymieszaj Fix Gulasz Knorr ze śmietanką i 400 mililitrami wody, dodaj do całości i

zagotuj. Gotuj na wolnym ogniu jeszcze przez 5 minut. Podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klopsiki-z-groszkiem-i-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto cztery sery z brokułami
przepisy.pl

60 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

ryż - 1 opakowanie

brokuł - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

bulion - 1 litr

śmietanka słodka - 0.5 szklanek

ser pleśniowy niebieski - 1 opakowanie

natka pietruszki - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek pokrój w drobną kostkę. Następnie podsmaż w rondlu na oliwie z oliwek.

2. Dodaj ryż i całość smaż, aż ziarna zrobią się szkliste.

3. W tym momencie dodaj 1/3 bulionu i powoli gotuj, aż ryż wchłonie prawie cały płyn, około 10

minut. Następnie wlej kolejną porcję bulionu i ponownie gotuj, aż ryż wchłonie większość płynu.

Po tym czasie ziarna powinny być pół twarde.

4. Teraz wymieszaj Fix Knorr z pozostałym bulionem i śmietanką.

5. Wlej płyn do ryżu, dodaj ser pleśniowy, (pokrojony w mniejsze kawałki) i posiekaną natkę

pietruszki. Mieszaj powoli drewnianą łyżką, aż ryż zmięknie i ser się rozpuści. Risotto podawaj

natychmiast po przyrządzeniu. Powinno mieć płynną konsystencję.

6. Różyczki z brokułu obgotuj w osolonej wodzie i posyp po wierzchu potrawy. Na końcu skrop

całość oliwą z oliwek.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-cztery-sery-z-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Brukselka z makaronem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

makaron farfalle - 200 gramów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

śmietana 36% - 200 mililitrów

boczek wędzony - 50 gramów

cebula biała - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

ser żółty tarty - 50 gramów

natka pietruszki - 1 łyżka

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Zawartość opakowania Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 mililitrami wody. Dodaj

posiekaną natkę oraz jajko i dokładnie rozmieszaj.

2. Brukselkę oczyść z wierzchnich liści, a następnie sparz we wrzącej, osolonej wodzie kilka minut

i wystudź. Następnie przekrój każdą z nich pionowo na pół.

3. Makaron ugotuj w osolonym wrzątku na półtwardo – odcedź. Boczek pokrój w cienkie paski,

cebulę w drobną kostkę – przesmaż razem na patelni.

4. W misce wymieszaj razem makaron, brukselkę oraz boczek z cebulą. Oprósz pieprzem i przełóż

do naczynia żaroodpornego. Całość zalej przygotowanym Fixem Knorr, posyp startym serem,

wstaw do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i zapiekaj przez 25 minut. Zapiekankę 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/brukselka-z-makaronem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Quiche Lorraine ze szpinakiem i łososiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka - 300 gramów

serek Rama Creme Bonjour - 100 gramów

margaryna - 100 gramów

łosoś (świeży lub wędzony) - 100 gramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1
opakowanie

średnia cebula - 1 sztuka

szpinak (świeży lub mrożony) - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

śmietana - 200 mililitrów

starty żółty ser - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pokrój margarynę na małe kawałki, po czym wymieszaj ją w misce z mąką oraz serkiem i wyrób

gładkie ciasto.

2. Schłódź ciasto w lodówce przez 1 godzinę, następnie rozwałkuj, podsypując lekko mąką, na

placek o grubości ok. ¾ cm.

3. Przełóż ciasto do tortownicy i lekko ugnieć, tworząc niewysoki brzeg. Po nakłuwaj ciasto

widelcem i podpiecz w 200°C przez około 10 minut.

4. Wymieszaj Fix Spaghetti Carbonara Knorr z serem i śmietaną. Następnie dodaj dwa jajka i

całość dokładnie wymieszaj.

5. Pokrój łososia, cebulę i szpinak w paski. Wymieszaj z Fixem Knorr i przełóż do naczynia

żaroodpornego. Posyp z wierzchu serem i piecz pod przykryciem przez około 20 minut w temp

200° C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/quiche-lorraine-ze-szpinakiem-i-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z brokułami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brokuł - 400 gramów

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1
opakowanie

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

wędzony boczek - 200 gramów

słonecznik łuskany - 50 gramów

rodzynki - 50 gramów

jogurt naturalny - 2 łyżki

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym

serem.

2. Brokuł potnij na mniejsze różyczki i sparz je przez 4 minuty w gotującej się, osolonej wodzie.

Następnie przelej je zimą wodą, wystudź, dokładnie osusz i połącz z sosem.

3. Boczek pokrój w kostkę i wysmaż na patelni. Wytopiony tłuszcz usuń, a mięso odłóż na bok.

Na patelni upraż ziarna słonecznika. Skwarki, rodzynki oraz ziarno słonecznika dodaj do

brokułów.

4. Całość wymieszaj i przełóż do miski. Sałatkę posyp z wierzchu grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-brokulami-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

