
 

WYBORNA LASAGNE
NA KAŻDY DZIEŃ

przepisy.pl



Lasagne bolognese
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone mieszane - 300 gramów

pomidory suszone, pokrojone w paseczki, słoiczek - 1 sztuka

oregano suszone - 1 łyżeczka

śmietana gęsta - 200 mililitrów

ser żółty, starty - 100 gramów

bazylia kilka listków

oliwa z suszonych pomidorów - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso przesmaż na rozgrzanej oliwie, dodaj pokrojone pomidory oraz bazylię i oregano. Smaż do momentu odparowania

wody.

2. Do mięsa wlej 250 ml wody, dodaj produkt Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne i wymieszaj. Sos gotuj na małym ogniu

przez 5 minut.

3. Naczynie żaroodporne o wym. 28x20 cm posmaruj śmietaną i wyłóż trzema płatami makaronu. Ponownie posmaruj

śmietaną, posyp startym serem i nałóż warstwę mięsnego sosu. Przykryj płatami makaronu, ponownie posmaruj śmietaną,

posyp serem i nałóż mięsny sos. Czynność tę powtórz do wykorzystania wszystkich składników (3 warstwy).

4. Ostatnią warstwę makaronu posmaruj pozostałą śmietaną i posyp startym serem. Naczynie wstaw do nagrzanego do 180

°C piekarnika i zapiekaj przez 40 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klasyczna lasagne
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

śmietana gęsta - 100 mililitrów

pomidory z puszki - 400 gramów

starty ser - 50 gramów

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Włącz piekarnik na 200°C. Podsmaż mięso na oleju. Dodaj do mięsa: puszkę pomidorów i produkt Knorr Naturalnie

smaczne - Lasagne, który nada włoski smak i idealną gęstość sosu dzięki czemu lasagne nie będzie się rozwarstwiała.

Następnie przepłucz puszkę 50 ml wody i dolej do sosu. Wymieszaj, doprowadź do wrzenia i duś ok.2 minut.

2. Przygotuj naczynie żaroodporne (ok. 20x28 cm). Rozsmaruj 2-3 łyżki sosu na dnie, a potem ułóż na zmianę płaty lasagne i

sos (3 takie warstwy). Zakończ na sosie.

3. Na wierzchu rozsmaruj śmietanę i rozłóż ser. Przykryj naczynie folią aluminiową, tak aby nie dotykała sera. Piecz 30 min,

na 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij folię aby ser się zapiekł. Porcje lasagne wykrajaj ok. 10 minut po wyjęciu z

piekarnika.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klasyczna-lasagne
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne z cukinią
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone z indyka - 300 gramów

cukinia - 2 sztuki

śmietana gęsta - 200 mililitrów

ser żółty, starty - 100 gramów

ser feta, pokruszony - 100 gramów

oliwa - 3 łyżki

oregano suszone - 1 łyżeczka

bazylia kilka listków

Sposób przygotowania:

1. Cukinie pokrój w podłużne plastry, skrop oliwą i zgrilluj na domowej patelni.

2. Mięso z indyka przesmaż na rozgrzanej oliwie, wlej szklankę wody i dodaj produkt Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne.

Całość doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj 8 minut. Dodaj pokruszoną fetę.

3. Naczynie żaroodporne o wym. 28x20 cm posmaruj śmietaną i rozłóż trzy płaty makaronu. Ponownie posmaruj śmietaną,

posyp odrobiną sera i wyłóż część mięsnego sosu oraz plastry cukinii.

4. Czynność tę powtórz do momentu wykończenia składników (3 warstwy). Ostatnia warstwę makaronu posmaruj śmietaną i

posyp pozostałym serem oraz suszonym oregano. Naczynie wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika i zapiekaj 40 minut.

Gotowa zapiekankę podawaj z pomidorowym sosem, 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/lasagne-z-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne ze szpinakiem i serem kozim
przepisy.pl

0 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

szpinak mrożony - 450 gramów

cukinia - 2 sztuki

pomidory suszone - 5 sztuk

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 2 sztuki

oliwa z suszonych pomidorów - 2 łyżki

jogurt naturalny - 4 łyżki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

parmezan starty - 3 łyżki

ser kozi - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jedną cebulę oraz dwie cukinie pokrój w kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie. Dodaj pomidory z puszki oraz Spaghetti

Bolognese Knorr – całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu 3 minuty.

2. Szpinak odciśnij, czosnek oraz pozostałą cebulę posiekaj drobno. W garnku rozgrzej oliwę, przesmaż czosnek i cebulę,

następnie dodaj szpinak i smaż chwilę razem. Dopraw do smaku pieprzem. Wystudź, dodaj ser kozi i wymieszaj.

3. Na spód naczynia nałóż 3-4 łyżki pomidorowego sosu , i ułóż 3 płaty makaronu. Następnie na makaron nałóż połowę

przygotowanego farszu ze szpinaku, polej połową sosu i przykryj 3 płatami makaronu. Czynność tę powtórz raz jeszcze.

4. Wierzch lasagne posmaruj jogurtem wymieszanym ze startym serem i posyp suszonymi pomidorami pokrojonymi w cienkie

paseczki.

5. Naczynie przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 30 minut. Po tym czasie zdejmij folię

i piecz jeszcze 5 minut. Gotową zapiekankę 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/lasagne-ze-szpinakiem-i-serem-kozim
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 pelati - 1 opakowanie

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-z-tunczykiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne ze szpinakiem i ricottą
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

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 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-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lazania po grecku
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne, bez gotowania - płaty - 1 opakowanie

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

ser żółty lub mozzarella - 150 gramów

ser feta - 150 gramów

cebula - 1 sztuka

bakłażany - 2 sztuki

mielona wołowina - 500 gramów

passata pomidorowa - 250 mililitrów

mielony cynamon - 0.5 łyżeczek

kwaśna śmietana lub jogurt grecki - 150 mililitrów

olej rzepakowy - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Posiekaj drobno cebulę i zetrzyj ser żółty ser na tarce. Pokrusz lub drobno pokrój ser feta.

Pokrój bakłażany w plastry o grubości ok. 5 mm. Podsmaż cebulę i mięso na margarynie, aż się zarumienią, przez ok. 5

minut. Dodaj sos pomidorowy i Knorr Naturalnie smaczne Lasagne oraz cynamon. Wymieszaj, doprowadź do wrzenia i gotuj

na małym ogniu przez 5-7 minut.

2. W międzyczasie na średnim ogniu podsmaż partiami plastry bakłażana w 2 łyżkach oleju, aż się przyrumienią po obu

stronach. Natłuść naczynie żaroodporne i rozłóż warstwę makaronu.

3. Następnie rozłóż połowę plastrów bakłażana i posyp serem feta. Przykryj warstwą makaronu. Równomiernie rozprowadź

mięso z pomidorami. Przykryj kolejną warstwą makaronu. Ułóż pozostałe plastry bakłażana na wierzchu, zalej jogurtem lub

śmietaną, posyp równomiernie serem żółtym. Przykryj szczelnie folią aluminiową i piecz pod przykryciem przez 35 minut.

Zdejmij folię i piecz jeszcze przez 10 minut aż wierzch będzie zrumieniony.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lazania-po-grecku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

makaron lasagne - płaty - 6 sztuk

śmietana 18% - 150 gramów

pomidory pelati w puszce - 400 gramów

starty ser - 50 gramów

olej roślinny do smażenia - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Podsmaż mięso mielone na oleju. Dodaj pomidory z puszki, a następnie produkt Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne,

dzięki któremu uzyskasz włoski smak i odpowiednią gęstość sosu, który dobrze połączy sos z mięsem i makaronem, a

lasagne nie będzie się rozwarstwiała. Po zagotowaniu, gotuj jeszcze przez 2-3 minuty.

2. Układaj w formie do zapiekanek na przemian sos i makaron lasagne. Rozpocznij i zakończ na sosie.

3. Na wierzchu rozsmaruj śmietanę i posyp serem , całość dokładnie przykryj folią aluminiową. Piecz w nagrzanym

piekarniku w 200 °C przez 30 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia usuń folię, aby ser się zapiekł.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Lasagne z dynią
przepisy.pl

120 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

płaty lasagne - 12 sztuk

dynia, umyta - 800 gramów

mięso mielone - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

suszone pomidory - 150 gramów

tarta mozzarella - 100 gramów

pestki dyni - 50 gramów

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lasagne-z-dynia
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

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 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.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/lazania-srodziemnomorska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

