DANIA Z DYNI

przepisy.pl

Placuszki z dyni z sosem miętowo-jogurtowym
przepisy.pl

Składniki:
posiekana cebula - 1 sztuka
posiekany pęczek natki pietruszki - 1
sztuka
mąka - 150 gramów
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 50 mililitrów
jajo - 3 sztuki
starta dynia - 800 gramów

20 minut

4 osoby

Łatwe

sól i pieprz
jogurt naturalny - 1 sztuka
posiekany pęczek mięty - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. W miseczce rozmieszaj: jajka, startą dynię, pietruszkę, mąkę, sól i pieprz.
2. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki –
będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Smaż placki o średnicy 4 cm
przez 3 minuty z każdej strony.
3. W międzyczasie wymieszaj jogurt z miętą, solą i pieprzem.
4. Podsmażone na złoto placuszki podawaj z sosem miętowo-jogurtowym. Bon appétit!
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasta z dyni
przepisy.pl

Składniki:
dynia np. łososiowa lub dowolna inna - 1
kilogram
cebulka szalotka - 6 sztuk
olej z pestek dyni - 2 łyżki
cytryna - 1 sztuka
spora łyżka żółtego curry
gęste kokosowe mleko - 3 łyżki
Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

30 minut

8 osób

Łatwe

pestki z dyni - 2 łyżki
mały pęczek kolendry
pasta z ostrej papryki np. harisy lub sambal
olek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Dynie i cebule obierz ze skóry i łupin. Pokrój je na mniejsze nieregularne kawałki. Warzywa
przełóż do żaroodpornego naczynia i przykryj folią aluminiową. Całość wstaw do nagrzanego do
190*C piekarnika na około 30 minut. Po tym czasie warzywa pozostaw do wystygnięcia.
2. Upieczone warzywa przełóż do kielicha blendera. Dodaj mleko kokosowe, olej z pestek dyni,
curry po czym całość dokładnie zmiksuj.
3. Posiekaj kolendrę. Wyciśnij sok z cytryny. Pestki dyni upraż na patelni i z grubsza posiekaj
nożem. Następnie przełóż je razem z kolendrą do pasty z dyni, dodaj harisę, majonez i dokładnie
wymieszaj. Pastę dopraw do smaku sokiem z cytryny i szczyptą soli o ile zajdzie taka potrzeba.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Torcik z dynią
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów
mąka - 170 gramów
cukier - 150 gramów
soda oczyszczona - 1 łyżeczka
cynamon - 1 łyżeczka
jajka - 2 sztuki
upieczona dynia - 100 gramów

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
30 minut

170 °C

upieczona dynia - 500 gramów
galaretka cytrynowa - 2 sztuki
mleko zagęszczone niesłodzone 7% - 200
mililitrów
rodzynki w czekoladzie do dekoracji

tortownica 23cm
Sposób przygotowania:
1. Dynię (ok.1 kg) na spód i wierzch ciasta zawiń w folię i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180
st.C. Piecz, aż będzie miękka. Następnie wystudź, obierz i rozdrobnij w blenderze. Osącz na sicie.
2. Mąkę przesiej, a następnie wymieszaj z cynamonem i sodą. Miękką Kasię utrzyj z cukrem na
puch.
3. Ciągle ucierając dodaj po jednym jajka. Następnie dodaj mąkę z dodatkami i 100 g osączonej
dyni, wymieszaj.
4. Formę o średnicy 23 cm wyłóż papierem do pieczenia, włóż do niej ciasto, rozprowadź i piecz
około 30 minut w 170 st.C. Wystudź. Ciasto przełóż na paterę i zepnij metalową obręczą. (Jeśli nie
posiadasz obręczy możesz tortownicę wykleić w środku wystającym na zewnątrz papierem do
pieczenia.)
5. Galaretki rozpuść w szklance gorącej wody i przestudź. Dobrze schłodzone mleko ubij mikserem
na piankę. Ciągle ubijając wlewaj cienkim strumieniem galaretkę.
6. Otrzymaną piankę wymieszaj z pozostałą masą dyniową i wyłóż na schłodzone ciasto. Całość
odstaw na noc do lodówki. Przed podaniem udekoruj wg. uznania.

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

Lasagne z dynią
przepisy.pl

Składniki:
płaty lasagne - 12 sztuk
mięso mielone - 500 gramów
Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie
pomidory pelatti z puszki - 400 gramów
suszone pomidory - 150 gramów
tarta mozzarella - 100 gramów
pestki dyni - 50 gramów

120 minut

4 osoby

Łatwe

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki
świeża bazylia - 1 pęczek
cebula - 1 sztuka
mąka pszenna - 2 łyżki
masło - 2 łyżki
mleko - 300 mililitrów
gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:
1. Dynię zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 40 minut.
Po upieczenie gdy dynia lekko ostygnie obierz kawałki ze skóry.
2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj mielone mięso.
Smaż, aż odparują wszystkie soki. Do mięsa dodaj pokrojone w drobna kostkę, suszone pomidory,
pestki dyni i pomidory z puszki. Całość chwilę gotuj.
3. Sos dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne. Poprawi on smak i konsystencję farszu.
4. W drugim garnku rozpuść masło, następnie dodaj mąkę i wymieszaj. Całość smaż aż składniki
dobrze się połączą. Do powstałej, delikatnie złotej zasmażki wlej zimne mleko. Dodaj szczyptę
gałki muszkatowej. Całość energicznie i dokładnie wymieszaj. Zagotuj. Gdy sos zgęstnieje, dodaj
do niego upieczoną dynię.
5. W natłuszczonym żaroodpornym naczyniu na dnie wylej łyżkę – dwie mięsnego farszu. Na farsz
ułóż płaty makaronu, na makaron nałóż spora ilość farszu mięsnego i przykryj go sosem
beszamelowym z dynią. Następnie czynność powtórz dwa lub trzy razy do wykorzystania

składników.
6. Postaraj się aby wierzch lasagni był wykończony żółtym sosem z dyni. Posyp go tartą
mozzarellą i dokładnie przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na
około 35 minut . Na 10 minut przed końcem pieczenia usuń folie tak, aby ser dobrze się zapiekł.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Słodkie bułeczki z dynią
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów
mąka - 400 gramów
mąka ziemniaczana - 2 łyżki
proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
sól - 1 szczypta
cukier - 150 gramów
jajko - 1 sztuka

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
35 minut

upieczony miąższ z dyni - 250 gramów
cynamon - 1 łyżeczka
imbir w proszku - 1 łyżeczka

170 °C

posiekane pestki dyni - 2 łyżki
gruby cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Dynię zawiń w folię aluminiową i włóż do nagrzanego do 180 st.C piekarnika na 40 minut.
Wystudź, obierz ze skóry i pokrój w sporą kostkę. Odmierz 250 g.
2. Kasię rozpuść w rondelku i przestudź. W misce wymieszaj 300 g mąki, mąkę ziemniaczaną,
proszek do pieczenia i sól. Dodaj cukier, imbir i cynamon.
3. Następnie dodaj dynię, rozpuszczoną Kasię i żółtko jajka. (Białko zostaw do posmarowania
bułeczek.) Wszystko razem wymieszaj. Ciasto powinno być dość zwarte.
4. Na podsypanym mąką stole uformuj z ciasta wałek. Jeśli trzeba dodaj pozostałą mąkę. Wałek
pokrój na 12 kawałków.
5. Z każdego kawałka ciasta uformuj okrągłą bułeczkę i ułóż na płaskiej blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Natnij nożem w krzyżyk.
6. Bułeczki posmaruj białkiem i posyp posiekanymi pestkami dyni i grubym cukrem. Piecz w 170
st.C około 35 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Zupa krem z dyni z karmelizowanym jabłkiem i
pieczonymi orzechami
przepisy.pl

Składniki:
dynia - 500 gramów
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
jabłko - 2 sztuki
cebula - 1 sztuka
cynamon - 2 szczypty
curry w proszku - 1 łyżeczka
banan - 1 sztuka

45 minut

6 osób

Łatwe

orzechy pekan - 3 łyżki
mleko kokosowe - 400 mililitrów
bulion warzywny - 500 mililitrów
pieprz cayenne - 1 szczypta
miód - 3 łyżki
świeża kolendra - 1 pęczek
jogurt naturalny - 2 łyżki
masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Dynię oczyść z pestek, zawiń w aluminiową folię i wstaw do nagrzanego do 200 st. C
piekarnika na 30 minut. Po upieczeniu obierz ze skóry i pokrój w kawałki. Jabłka pokrój w drobną
kostkę.
2. Miód podgrzej w rondelku z pieprzem Cayenne. Orzechy oraz połowę pokrojonego jabłka
wymieszaj z miodem. Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem i wyłóż na nią przygotowane
orzechy oraz jabłka – blachę wstaw do nagrzanego do 190 st. C piekarnika i piecz do momentu
skarmelizowania się miodu. Wyjmij i ostudź.
3. W garnku rozpuść masło i przesmaż cebulę, pozostałe jabłka, dynię oraz pokrojonego w
kawałki banana. Dodaj curry oraz cynamon i duś razem 3 minuty.
4. Następnie wlej mleko kokosowe oraz bulion i zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj kostkę Knorr i
gotuj 15 minut.
5. Po tym czasie zupę zmiksuj na gładki krem, dopraw do smaku jeśli zachodzi taka potrzeba i
nalej do miseczek. Wierzch zupy udekoruj odrobiną jogurtu i posyp drobno pokrojoną kolendrą

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

Krajanka serowo-dyniowa
przepisy.pl

Składniki:
mąka razowa - 1 szklanka
Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów
brązowy cukier - 0.5 szklanek
sól - 1 szczypta
orzechy włoskie - 1 szklanka
płatki owsiane - 80 gramów
kremowy serek typu Philadelphia - 225
gramów

0 minut

Łatwe

pure z dyni - 0.75 szklanek
Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

Wskazówki pieczenia:
15 minut

180 °C

20x30

cukier - 0.5 szklanek
jajka - 2 sztuki
cynamon - 1.5 łyżeczek
mielony imbir - 1 łyżeczka
gęsta kwaśna śmietana 18% - 1 szklanka
cukier - 1 łyżka
cukier wanilinowy - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:
1. Spód: Orzechy i płatki drobno posiekać nożem, następnie dodać resztę składników i wszystko
razem siekać aż ciasto zacznie tworzyć wilgotne grudki.
2. Szklankę powstałej kruszonki odłożyć na później a z reszty wygnieść spód blaszki o wymiarach
20x30 wcześniej wyłożonej pergaminem. Piec na rumiany kolor w temperaturze 180°C przez około
15 minut.
3. Wcześniej odłożoną kruszonkę wysypać na drugą blachę i upiec jako kruchą i sypką masę.
Podczas pieczenia warto masę przemieszać co 5 minut.
4. Masa serowo-dyniowa: Podane składniki masy serowej przełożyć do misy i miksować na gładką
masę. Wylać na ciepły spód. Piec około 20 minut w temperaturze 180°C aż masa się zetnie na
środku, a brzegi zaczną lekko się unosić.
5. Krem: Wszystkie składniki wymieszać, następnie równo rozprowadzić na gorącym cieście.
Wstawić do piekarnika i piec dodatkowo 5 minut. Wystudzone ciasto posypać upieczoną wcześniej

kruszonką lekko wciskając ją w masę. Schłodzić w lodówce prze co najmniej 3 godziny.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

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

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

60 minut

4 osoby

Łatwe

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

Pasztet z dyni z białą fasolą
przepisy.pl

Składniki:
dynia łososiowa - 1 kilogram
duża biała fasola - 100 gramów
kłącza świeżego imbiru - 10 gramów
Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki
curry madras - 1 łyżka
pasta z chili np. harissa - 1 łyżka
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżka

30 minut

1 osoba

Łatwe

przyprawa pięć smaków - 1 łyżeczka
kasza kukurydziana - 0.5 szklanek
cebula - 1 sztuka
główka czosnku - 1 sztuka
jajka - 5 sztuk
pestki dyni - 50 gramów

Sposób przygotowania:
1. Fasolę namocz dzień wcześniej w ziemnej wodzie. Na drugi dzień wypłucz fasolę i ugotuj ją do
miękkości. Ugotowaną fasolę zmiel a następnie przetrzyj przez sito.
2. Dynię przekrój na cztery części zawiń w folię aluminiową, to samo zrób z cebulą i czosnkiem.
Następnie wstaw do piekarnika nagrzanego do 190°C na około 15 minut. Po tym czasie dynię,
cebulę i czosnek obierz. Warzywa nie muszą być zupełnie upieczone.
3. Wszystko razem włóż do kielicha miksera, dodaj majonez. Rozdrobnij najdrobniej jak możesz.
Powstałą pastę również przetrzyj przez sito, połącz z fasolą.
4. Farsz z warzyw dopraw do smaku przyprawą curry, pastą chili, delikatem, przyprawą pięciu
smaków, oraz startym na miazgę imbirem. Dodaj jajka, kaszę kukurydzianą, pestki dyni.
5. Doprawiony farsz umieść w podłużnej foremce do ciasta, wyłożonej wcześniej pergaminem.
Foremkę dodatkowo owiń folią aluminiową, ustaw na blaszce do pieczenia wypełnionej wodą.
Całość wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 60 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Rogaliki z konfiturą z dyni makaronowej
przepisy.pl

Składniki:
Kostka do pieczenia Kasia - 200 gramów
mąka - 500 gramów
cukier - 150 gramów
mleko - 0.5 szklanek
jajka - 2 sztuki
drożdże - 20 gramów
sól - 1 szczypta

0 minut

Łatwe

Wskazówki pieczenia:
30 minut

dynia makaronowa - 1.2 kilogramów
cynamon - 1 szczypta
cukier - 500 gramów

170 °C

sok i skórka z 1 cytryny
kwasek cytrynowy do smaku

Sposób przygotowania:
1. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Dynię przekrój wzdłuż na dwie połówki i usuń łyżką pestki.
Przykryj folią aluminiową i wstaw do pieca na ok. 60 minut. Wyjmij i odstaw do wystygnięcia. Przy
pomocy widelca wyjmij cały miąższ.
2. Zważ miąższ i odmierz tyle cukru ile waży. Włóż dynię do rondla, dodaj cukier, sok i skórkę z
cytryny. Smaż około 40 minut na małym ogniu, mieszając co jakiś czas. Dopraw do smaku
cynamonem i kwaskiem cytrynowym.
3. Przygotuj rozczyn. W miseczce pokrusz drożdże, dodaj łyżkę cukru i mąki, i tyle letniego mleka,
by rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
4. Do miski włóż: pozostałą mąkę, cukier, sól, miękką Kasię i jajka. Dodaj rozczyn i resztę mleka.
Wszystko wymieszaj mikserem, a następnie zagnieć. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw na dwie
godziny do lodówki, by podrosło.
5. Ciasto wyjmij z lodówki, jeszcze raz zagnieć i podziel na 4 części. Każdą część rozwałkuj na
okrągły placek i potnij na 8 trójkątów.
6. Na każdym trójkącie połóż łyżkę wystudzonej masy dyniowej. Zwiń, zaczynając od szerszej
strony tak, aby powstał rogalik.
7. Rogaliki ułóż na płaskiej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz

20 - 30 minut w 170 st .C.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Jesienna zupa krem z dyni
przepisy.pl

Składniki:
dynia np. Hokkaido - 1 kilogram
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
mleko kokosowe - 200 mililitrów
cebula - 1 sztuka
ząbek czosnku - 1 sztuka
kawałek świeżego imbiru, ok. 5 cm
brązowy cukier - 1 łyżka

30 minut

4 osoby

Łatwe

pestki z dyni - 50 gramów
olej rzepakowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Obierz i pokrój dynię na kawałki. Posiekaj cebulę i czosnek. Obierz i zetrzyj na tarce imbir.
Przesmaż cebulę i czosnek na oleju.
2. Dodaj dynię, imbir i cukier. Smaż przez 5 min razem. Dodaj 1 l wody i kostki bulionowe Knorr.
Całość gotuj do miękkości, ok. 10 min.
3. Zmiksuj zupę na gładko. Dodaj mleko kokosowe i jeszcze raz zagotuj. Podawaj z pestkami
dyni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

