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15 PRZEPISÓW NA OCIEPLENIE 
ATMOSFERY W KUCHNI



Roladki z cukinii

przepisy.pl

50 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

zielona cukinia - 3 sztuki

mielone mięso wołowo-wieprzowe - 500
gramów

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

tarta mozzarella - 100 gramów

świeża bazylia - 1 pęczek

tortilla - 1 opakowanie

jogurt naturalny - 200 mililitrów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1
opakowanie

oliwa z oliwek - 3 łyżki

sól - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanym tłuszczu podsmaż mielone mięso. Smaż aż odparują wszystkie soki,

dodaj wtedy pomidory z puszki oraz Knorr Naturalnie smaczne - doprawi on sos do smaku oraz

sprawi, że sos uzyska odpowiednią gęstość. Wymieszaj i gotuj około 3-4 minuty.

2. Cukinię pokrój wzdłuż w cienkie plastry i oprósz solą. Gdy plastry cukinii zrobią się miękkie

usuń sól płucząc warzywo pod bieżącą wodą.

3. Plastry cukinii osusz, rozłóż na desce, nałóż łyżką mięsny sos, posyp z wierzchu tartym serem,

w każdy zawijaniec włóż liść bazylii i całość zwiń. Cukinię zawiń dodatkowo w 3 centymetrowy

pasek tortilli. Gotowe roladki układaj w żaroodpornym naczyniu.

4. Całość piecz w nagrzanym do 200°C piekarniku przez około 15 – 20 minut. Gotowe roladki

podawaj z sosem czosnkowym. W tym celu wymieszaj jogurt z sosem czosnkowym Knorr do

sałatek.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Farfalle z cukinią i szynką

przepisy.pl

45 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

kapary - 2 łyżki

starty żółty ser - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

śmietana 18% - 200 mililitrów

makaron farfalle - 200 gramów

szynka wędzona - 200 gramów

ostra papryczka - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w plastry cukinię. Dodaj szynkę posiekane

chilli i czosnek, całość zalej śmietaną.

2. Dodaj kapary, dwie szklanki wody, surowy makaron i Knorr Naturalnie smaczne. Wszystko

razem zagotuj i dodaj część tartego sera.

3. Tak przygotowany makaron przełóż do naczynia żaroodpornego i posyp po wierzchu

pozostałym tartym serem.

4. Naczynie zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 200°C. Piecz około 30 minut. Po

tym czasie zapiekankę odwiń z foli i piecz jeszcze 5 minut tak aby ser na powierzchni się

delikatnie zarumienił.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gnocchi z białym winem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki ugotowane - 300 gramów

mąka - 1 szklanka

jajko - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

białe wino wytrawne - 0.5 szklanek

ząbek czosnku - 1 sztuka

pomidorki malinowe - 100 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

rukola - 200 gramów

ser parmezan - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ugotowane ziemniaki przecisnąć przez praskę. Dodać mąkę jajko i część startego parmezanu.

Całość dokładnie zagnieść.

2. Ciasto podzielić na kilka mniejszych części i przykryć ściereczką. Z pierwszej kuli uformować

długiego węża, pokroić go na mniejsze kawałki .

3. Na desce ułożyć widelec każdą klusekę przesunąć po widelcu dociskając ją palcem tak aby

ciasto się odcisnęło na widelcu, jednocześnie wywijając na drugą stronę. Gotowe kluski wrzuć do

gotującej się wody na około jedną minutę, po czym szybko przełóż do zimnej wody.

4. W garnku na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek, gdy się delikatnie zarumieni,

dodaj posiekaną chili i cebulkę. Przez chwilę smaż całość.

5. Dodaj puszkę pomidorów, białe wino, przekrojone na pół pomidorki oraz Knorr Naturalnie

smaczne, które nada sosowi odpowiednią konsystencję i smak. Całość gotuj 2-3 minuty. W razie

potrzeby dolej trochę wody do sosu, połącz z kluskami. Gnocchi podawaj posypane

parmezanem, wymieszane tuż przed podaniem z rukolą.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka z ziemniakami i brukselką

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

ziemniaki - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 sztuka

średnia cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

kiełbasa np. śląska - 500 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

gałązka tymianku - 1 sztuka

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Brukselkę obierz z zewnętrznych liści, nadetnij na krzyż od strony głąba. Gotuj około 5 minut w

osolonym wrzątku. Odcedź i przelej zimną wodą. Brukselkę przetnij na pół, wytnij głąb, a następnie

rozdziel od siebie wszystkie liście kapusty.

2. Obraną cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na patelni na rozgrzanej Ramie. Dodaj pokrojone na pół

plastry kiełbasy, smaż chwilę, po czym dodaj posiekany czosnek, tymianek i ziemniaki pokrojone

w cienkie plastry. Smaż około 2-3 minut cały czas mieszając.

3. Po tym czasie ziemniaki zalej śmietaną wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne, dodaj liście

brukselki i dokładnie wymieszaj. Produkt nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że wszystkie

składniki połączą się ze sobą.

4. Ziemniaki przełóż do żaroodpornego naczynia, posyp po wierzchu tartym serem. Całość zwiń w

folię aluminiowa i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym czasie

usuń folie i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do momentu zarumienienia się sera.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne z tuńczykiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

tuńczyk w sosie własnym - 2 puszki

kapary - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

pomidory pelatti - 1 opakowanie

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

pomidory - 3 sztuki

ser żółty - 50 gramów

awokado - 3 sztuki

śmietana 18% - 50 mililitrów

świeża bazylia - 1 pęczek

makaron lasagne - płaty - 12 sztuk

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W garnku wymieszaj pomidory z puszki oraz kapary z Knorr Naturalnie smaczne i 100 ml wody.

Całość gotuj 2-3 minuty aż sos zrobi się gęsty.

2. Na oliwie podsmaż pokrojoną cebule, gdy zrobi się szklista zdejmij patelnię z ognia i dodaj

tuńczyka, pokrojone w kostkę awokado, posiekaną bazylie i szczyptę ostrej papryki. Całość

dokładnie wymieszaj.

3. Na dnie żaroodpornego naczynia nalej trochę sosu pomidorowego z kaparami, ułóż na nim płaty

lasagne, na płatach ułóż tuńczyka. Całość przykryj plastrami cukinii i polej znowu sosem

pomidorowym. Czynność powtarzaj aż zrobisz co najmniej trzy warstwy lasagne. Wierzch

zapiekanki posmaruj śmietaną i oprósz serem. Wszystko przykryj folia aluminiową.

4. Lasagne wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 30 minut po tym czasie usuń folię i

piecz kolejne 10 minut tak aby ser na powierzchni zapiekanki zrobił się chrupiący.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ślimaczki z bolognese

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 12 sztuk

mięso mielone - 500 gramów

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mozzarella - 1 sztuka

świeża bazylia - 1 pęczek

śmietana - 100 mililitrów

pomidory malinowe - 10 sztuk

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Płaty lasagne ugotuj do miękkości w wodzie, wyjmij i ułóż jeden obok drugiego tak aby

delikatnie makaron nachodził na siebie.

2. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż mielone mięso, dodaj do niego pomidory z puszki,

oraz Knorr Naturalnie smaczne dla idealnej gęstości sosu. Całość gotuj 5 minut aż sos

zgęstnieje.

3. Gotowy sos nałóż na makaron posyp serem i zroluj. Zrolowaną lasagne pokrój nożem na

mniejsze plastry i ułóż na pergaminie.

4. Lasagne piecz w nagrzanym do 190°C piekarniku około 5-7 minut. Gotowe ślimaczki udekoruj

łyżką śmietany, pomidorkiem i bazylia

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem i fetą

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 500 gramów

mrożony szpinak - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

ser feta - 150 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na dwóch łyżkach Ramy podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj do niej posiekany

czosnek i chilli. Dodaj pokrojone w kosteczkę suszone pomidory i odciśnięty z soku rozmrożony

szpinak. Całość dopraw do smaku pokruszonym serem feta i gałką muszkatową. Szpinak odłóż na

bok.

2. W garnku na pozostałej Ramie obsmaż pokrojone w cienkie plasterki ziemniaki. Smaż je chwilę

po czym zalej śmietaną wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne i dokładnie wymieszaj. Produkt

nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że wszystkie składniki połączą się ze sobą.

3. Połowę ziemniaków przełóż do żaroodpornego naczynia, dołóż wcześniej podsmażony szpinak

i przykryj pozostałymi ziemniakami. Całość posyp po wierzchu tartym parmezanem. Zapiekankę

zawiń w folie aluminiową i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym

czasie usuń folię i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do momentu zarumienienia się

sera.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron orkiszowy z rukolą i mozzarellą w
pomidorowo-kaparowym sosie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron orkiszowy - 200 gramów

piersi z kurczaka - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

średnia cebula - 1 sztuka

pieczarki - 150 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

rukola - 100 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

kapary - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według wskazań producenta.

2. Na rozgrzanej oliwie w garnku podsmaż cebulkę pokrojona w kostkę, gdy się zeszkli dodaj

pieczarki pokrojone w plastry oraz kurczaka pokrojonego w paseczki. Smaż chwilę. Następnie

dodaj pomidorki z puszki i kapary.

3. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - nada on potrawie

odpowiedniego smaku oraz poprawi konsystencję sosu.

4. Sos połącz z makaronem. Tuz przed podaniem dodaj opakowanie kulek mozzarelli oraz garść

rukoli. Całość dokładnie wymieszaj.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bakłażany zapiekane z mięsem, kaszą i
jogurtem

przepisy.pl

70 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże bakłażany - 3 sztuki

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500
gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

oliwa extra vergine - 80 mililitrów

kasza gryczana w torebce - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

jogurt grecki - 180 gramów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1
opakowanie

jajko - 1 sztuka

ser feta - 100 gramów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj torebkę kaszy gryczanej według zaleceń producenta. W garnku na części oliwy podsmaż

pokrojoną w kostkę cebule i posiekany czosnek. Gdy cebula delikatnie się zeszkli dodaj mięso

mielone. Smaż aż mięso będzie zupełnie suche, dodaj wtedy pomidory z puszki

2. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne - nada on potrawie odpowiednio ziołowy

posmak oraz poprawi konsystencję sosu. Gotowy sos połącz z wcześniej ugotowaną kaszą.

3. Bakłażany pokrój w plastry około półcentymetrowej grubości posmaruj je delikatnie oliwa i

wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika – piecz około 10 minut. Część upieczonych

bakłażanów ułóż na dnie blaszki wyłożonej pergaminem. Na wierzch bakłażanów nałóż mięsny

sos z kasza, przykryj pozostałymi bakłażanami.

4. Na wierzch zapiekanki nałóż sos jogurtowy. W tym celu jogurt wymieszaj z surowym jajkiem,

posiekaną natką pietruszki, sosem czosnkowym Knorr oraz pokruszona fetą.

5. Całość wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika piecz około 30- 40 minut aż wierzch

zapiekanki delikatnie się zapiecze.



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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kremowe cannelloni z łososiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 1 opakowanie

świeży łosoś - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

cebula - 2 sztuki

śmietana - 200 mililitrów

czarne oliwki - 100 gramów

świeży szpinak - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

mozzarella - 100 gramów

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Pokrój drobno cebulę. Podsmaż cebulę na 1 łyżce oliwy aż

zmięknie. Dodaj śmietanę, żeby przygotować biały sos i doprowadź do wrzenia. Dopraw świeżo

zmielonym pieprzem.

2. Pokrój oliwki. Pokrój łososia w paski, mniej więcej wielkości rurek cannelloni. Zawiń każdy

kawałek łososia w liść szpinaku i umieść go w rurce cannelloni.

3. Podsmaż czosnek na 1 łyżce stołowej rozgrzanej oliwy aż zmięknie. Dodaj oliwki i gotuj przez 2

min. Dodaj 250 ml wody i Naturalnie smaczne - Lasagne. Poczekaj, aż się zagotuje, zmniejsz

ogień i gotuj przez 8 min.

4. Dodaj rurki makaronu do sosu i gotuj przez 10 min.

5. Rozprowadź biały sos na dnie żaroodpornego naczynia. Umieść rurki makaronu w naczyniu.

Polej je czerwonym sosem i resztą białego.

6. Posyp je tartą mozzarellą i piecz przez około 25 min. Podawaj udekorowane świeżymi liśćmi

bazylii.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Racuchy z kaszy gryczanej z gulaszem

przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

łopatka - 500 gramów

kwaśna śmietana - 3 łyżki

Knorr Naturalnie smaczne - Gulasz - 1
opakowanie

kasza gryczana w torebce - 4 opakowania

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 3 łyżki

bułka tarta - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

majeranek - 1 szczypta

wędzony boczek - 100 gramów

suszone grzyby leśne - 10 gramów

olej rzepakowy - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę podsmaż w garnku na rozgrzanym oleju. Mięso zalej 400 ml wody i

dodaj Knorr Naturalnie smaczne - nada on potrawie odpowiedni smak oraz poprawi konsystencję

gulaszu. Całość duś pod przykryciem około 30- 40 minut, aż mięso zrobi się miękkie. W między

czasie w dużej ilości wody, w garnku ugotuj kasze gryczaną.

2. Na patelni na rozgrzanym oleju podsmaż pokrojony w drobną kosteczkę boczek. Dodaj do

niego pokrojoną w kosteczkę cebulę, posiekany czosnek oraz posiekane, wcześniej namoczone

suszone grzyby.

3. Wszystkie składniki przełóż do miski, dodaj do nich ugotowaną kaszę, jajka, mąkę oraz bułkę

tartą. Całość dopraw do smaku szczyptą soli, pieprzem i majerankiem.

4. Na rozgrzanym tłuszczu smaż małe racuchy.

5. Gulasz podawaj z racuszkami i z łyżką śmietany lub jogurtu.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lazania śródziemnomorska

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne, bez gotowania - płaty - 1
opakowanie

mięso mielone wołowe - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

cukinie - 2 sztuki

ser feta - 150 gramów

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Pokrój cukinię w kostkę. Pokrusz lub pokrój na małe kawałki ser

feta. Przesmaż cukinię na patelni z łyżką oliwy przez kilka minut aż zacznie brązowieć. Odstaw.

Przesmaż mięso na oliwie aż przestanie być różowe, przez 5-7 minut. Dodaj przesmażoną cukinię.

2. Wlej do garnka 500 ml wody i dodaj zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne -

Lasagne. Zagotuj, zmniejsz ogień. Gotuj przez 5 minut na niewielkim ogniu. Rozprowadź kilka

łyżek sosu na dnie naczynia żaroodpornego. Rozłóż plastry makaronu na sosie. Rozprowadź ½

sosu na płatach lazanii. Przykryj kolejną warstwą makaronu. Nałóż kolejną porcję sosu i przykryj

makaronem. Rozprowadź kwaśną śmietanę równomiernie na makaronie. Posyp pokruszonym

serem feta.

3. Przykryj szczelnie folią aluminiową i piecz przez 25 minut pod przykryciem. Po tym czasie

zdejmij folię i piecz dalej przez 10-15 minut. Zanim podasz lazanię poczekać ok. 10 minut. Będzie

łatwiej ją kroić.
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Portugalski gulasz rybny

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

biała ryba np. dorsz - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

łosoś - 200 gramów

mule - 200 gramów

krewetki - 10 sztuk

szalotki - 10 sztuk

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

kapary - 2 łyżki

ostra papryka - 1 sztuka

świeże zioła (pietruszka, tymianek,
oregano bazylia)

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej Ramie podsmaż posiekany czosnek, chilli oraz przekrojone na pół cebulki.

Wrzuć mule i wszystko razem smaż chwilę.

2. Następnie zalej pomidorami z puszki, dodaj kapary i Knorr Naturalnie smaczne oraz pół

szklanki wody. Dokładnie wymieszaj.

3. Do powstałego w ten sposób sosu dodaj pokrojoną w grubą kostkę rybę oraz krewetki Gulasz

gotuj około 5 minut pod przykryciem.

4. Gotowy gulasz dopraw najlepiej świeżo posiekanymi ziołami.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki z bakłażana

przepisy.pl

40 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

bakłażany - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

mascarpone - 100 gramów

ser ricotta - 100 gramów

mozzarella - 100 gramów

parmezan - 50 gramów

pomidory z puszki - 1 opakowanie

orzeszki pinii - 10 gramów

gęsta śmietana - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

salami - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bakłażany pokrój wzdłuż w 0,5cm plastry. Obficie oprósz solą i pozostaw na 20 minut. Po tym

czasie wyciśnij z nich powstałe soki a samego bakłażana opłucz po bieżącą wodą z nadmiaru

soli.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i ostrą papryczkę. Dodaj

pokrojoną w kostkę kiełbasę, orzeszki pinii oraz pokrojone w kostkę suszone pomidory. Całość

chwilę smaż a następnie usuń nadmiar tłuszczu. Farsz odstaw na bok do ostygnięcia.

3. W garnku wymieszaj Knorr Naturalnie smaczne z pomidorami z puszki i dodaj trochę wody.

Całość zagotuj. Połowę sosu przełóż do naczynia żaroodpornego.

4. Do podsmażonego farszu dodaj sery mascarpone, mozzarella i ricotta. Całość dokładnie

wymieszaj.

5. Nałóż farsz na plastry bakłażana, rozsmaruj i zroluj każdy plaster tworząc roladki. Gotowe

roladki ułóż na sosie. Całość przykryj kolejną warstwą sosu.



6. Na wierzch nałóż śmietanę. Całość posyp parmezanem. Wszystko razem piecz w nagrzanym

do 180°C piekarniku około 30 minut. Bakłażany podawaj posypane posiekaną bazylią.
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Roladki lasagne z cukinią, szpinakiem i ricottą

przepisy.pl

50 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

płaty lasagne - 12 sztuk

cukinie - 2 sztuki

serek ricotta - 250 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

mrożony szpinak - 400 gramów

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

śmietana - 100 mililitrów

ząbki czosnku - 2 sztuki

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

tarty parmezan - 50 gramów

mała cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 3 łyżki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w cienkie plastry, oprósz delikatnie solą aby zmiękły. Gdy zrobią się wiotkie, sól

usuń płucząc cukinię w zimnej wodzie.

2. W rondlu zagotuj puszkę pomidorów i dodaj Knorr Naturalnie smaczne. Przygotowany w ten

sposób sos będzie miał odpowiedni smak i konsystencję. Dodaj śmietanę i wymieszaj.

3. Na patelni zeszklij pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj posiekany czosnek i drobno posiekaną

ostrą papryczkę. Całość smaż minutę cały czas mieszając. Następnie dodaj odciśnięty szpinak,

dopraw do smaku gałką muszkatową i o ile uznasz, że będzie potrzebne - szczyptą soli. Na koniec

do farszu dodaj pokruszony ser ricotta i wymieszaj.

4. Do gotującej się wody wrzuć płaty makaronu lasagne. Gotuj je na pół twardo tak, aby makaron

dał się łatwo wywijać. Na płat makaronu nałóż łyżkę farszu. Lasagne zroluj.

5. Powstałe rurki zawiń w plastry cukinii, ułóż na sztorc w małym naczyniu zalanym sosem

pomidorowym, posyp parmezanem po wierzchu i przykryj folią aluminiową. Piecz w temperaturze

200°C przez około 20 minut.
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