
 

MAKARON NA WIDELCU

przepisy.pl



Canelloni ze szpinakiem i serem feta na
warzywnym ragout

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 12 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

szpinak świeży, garstka - 3 sztuki

ser feta - 100 gramów

cebula - 2 sztuki

bakłażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

śmietana 36% - 250 mililitrów

bazylia kilka listków

ser żółty, starty - 4 łyżki

oliwa - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W rondlu przesmaż posiekaną jedną cebulę, wlej śmietanę i dopraw do smaku. Sos gotuj 3

minuty.

2. Bakłażana, cukinię oraz paprykę pokrój w drobną kostkę i przesmaż na rozgrzanej oliwie. Wlej

250 ml wody, dodaj Fix Lasagne, listki bazylii i zagotuj. Sos gotuj 5 minut. Gotowy sos wyłóż do

żaroodpornego naczynia.

3. Drugą Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż na oliwie. Dodaj szpinak i smaż chwilę razem – na

koniec dodaj pokruszony ser i wymieszaj.

4. Przygotowanym szpinakiem nafaszeruj makaron. Gotowe rurki ułóż w naczyniu na warzywnym

sosie.

5. Całość zalej śmietanowym sosem i równomiernie posyp startym serem. Naczynie wstaw do

nagrzanego do 180 °C piekarnika i zapiekaj przez 40 minut. Gotowe danie udekoruj listkami

świeżej 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


Lasagne z grzybami leśnymi
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

grzyby suszone (podgrzybki) - 10 sztuk

pieczarki, pokrojone w plastry - 25 sztuk

cebula - 2 sztuki

śmietana gęsta - 200 mililitrów

ser żółty, starty - 100 gramów

oliwa - 4 łyżki

bazylia kilka listków

Sposób przygotowania:

1. Suszone grzyby namocz w 300 ml wrzącej wody. Odcedź je i pokrój w cienkie paski, wywar

zachowaj.

2. Cebule pokrój w drobną kostkę - połowę przesmaż na oliwie. Wlej śmietanę i gotuj 3-4 minuty.

Sos dopraw do smaku.

3. Pozostałą cebulę przesmaż na oliwie, dodaj pieczarki oraz namoczone grzyby i smaż kilka

minut razem na mocnym ogniu. Wlej wywar z grzybów i dodaj Fix Lasagne – sos doprowadź do

wrzenia i gotuj 5 minut.

4. Naczynie żaroodporne o wym. 28x20 cm posmaruj śmietanowym sosem i ułóż 3 płaty

makaronu. Posmaruj ponownie białym sosem, posyp serem i nałóż warstwę grzybowego sosu.

Przykryj płatami makaronu i znów posmaruj sosem śmietanowym. Czynność tę powtórz do

momentu wykorzystania wszystkich składników (3 warstwy).

5. Ostatnią warstwę makaronu posmaruj pozostałym śmietanowym sosem i posyp startym serem.

Lasagnę wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika i zapiekaj przez 40 minut. Gotową

zapiekankę udekoruj listkami 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


Lasagne bolognese z suszonymi pomidorami i
świeżą bazylią

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix 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 Fix 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

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


Klasyczna lasagne
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix 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 fix,

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

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


Aromatyczna lasagne z indykiem, grillowaną
cukinią i serem feta

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

Fix 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 Fix 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

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


Mięsna lasagne ze szpinakiem i ziołami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

szpinak - 200 gramów

pomidory z puszki - 400 gramów

makaron lasagne - płaty - 9 sztuk

ser mozzarella - 125 gramów

kwaśna śmietana - 100 gramów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso usmaż na rozgrzanej patelni. Dodaj pomidory oraz żeby danie miało ziołowy smak i

odpowiednią konsystencję Fix Knorr, zmniejsz ogień i gotuj 8 minut.

2. Do mięsnego sosu dodaj liście szpinaku i wymieszaj.

3. Naczynie żaroodporne posmaruj śmietaną i wyłóż płatami makaronu – 3 szt.

4. Na makaron wyłóż połowę mięsnego sosu, posmaruj śmietaną i posyp 1/3 startego sera.

Przykryj płatami makaronu i całą czynność powtórz jeszcze raz, tworząc kolejne warstwy

zapiekanki.

5. Ostatnią warstwę makaronu posmaruj śmietaną i posyp serem. Naczynie przykryj i wstaw do

nagrzanego do 180°C piekarnika. Zapiekaj 40 minut.

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


Cannelloni Bolognese z meksykańską nutą
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 12 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

mięso mielone mieszane - 500 gramów

kumin - 0.5 łyżeczek

kolendra - 0.5 łyżeczek

papryczka chilli posiekana - 0.5 łyżeczek

śmietana 36% - 250 mililitrów

cebula - 1 sztuka

ser cheddar lub zwykły ser, starty - 4 łyżki

bułka tarta - 1 łyżka

kolendra świeża - 1 pęczek

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż na oliwie. Dodaj śmietanę i doprowadź do wrzenia. Sos

gotuj 3 minuty. Dopraw do smaku.

2. Mięso przesmaż na rozgrzanej oliwie, dodaj papryczkę chilli, kumin oraz kolendrę. Wlej 250 ml

wody i dodaj Fix Lasagne. Sos gotuj na wolnym ogniu 10 minut. Abu zagęścić sos dodaj łyżkę

tartej bułki.

3. Mięsnym sosem nafaszeruj makaronowe rurki. Naczynie żaroodporne posmaruj śmietanowym

sosem i ułóż warstwę cannelloni.

4. Pierwszą warstwę rurek polej sosem śmietanowym, następnie ułóż kolejną warstwę makaronu.

Wierzch polej pozostałym białym sosem i posyp startym serem. Naczynie wstaw do nagrzanego

do 180 °C piekarnika i zapiekaj przez 40 minut pod przykryciem (np. folia aluminiowa). Gotowe

danie udekoruj listkami kolendry.

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


Cannelloni z łososiem, oliwkami i kaparami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 12 sztuk

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

łosoś świeży filet - 500 gramów

szpinak świeży, liście - 20 sztuk

kapary - 2 łyżki

oliwki czarne, pokrojone w krążki - 3 łyżki

cebula - 2 sztuki

śmietana 36% - 250 mililitrów

ser mozarella - 1 sztuka

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W rondelku przesmaż posiekana jedną cebulę, wlej śmietanę. Sos gotuj 3 minuty. Dopraw do

smaku.

2. Liście szpinaku umyj i sparz krótko we wrzącej wodzie. Łososia pokrój w „słupki” (12 szt.)

długości makaronu a następnie zawiń każdy z nich w liście szpinaku. Gotowe wsuń w

makaronowe rurki.

3. Drugą Cebulę pokrój w kostkę i przesmaż na oliwie, dodaj kapary oraz oliwki. Wlej szklankę

wody i dodaj Fix Lasagne Knorr. Sos doprowadź do wrzenia i gotuj 8 minut.

4. Do sosu włóż przygotowane canelloni i gotuj na małym ogniu 8-10 minut pod przykryciem.

5. Rurki z łososiem przełóż do naczynia posmarowanego śmietanowym sosem. Wierzch polej

czerwonym sosem z Fixem oraz pozostałym białym sosem i przykryj serem mozzarella

pokrojonym w plastry. Naczynie wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika na 25 minut. Gotowe

danie podawaj z sosem, udekorowane listkami 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


Zapiekanka à la lasagne
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron rurki - 300 gramów

mięso mielone - 300 gramów

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

ser żółty - 300 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

tłuszcz roślinny - 50 mililitrów

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż mięso. Stwórz gęsty, aromatyczny sos, dodając puszkę

pomidorów, Fix i 400 ml wody. Całość wymieszaj i gotuj przez 3-4 minuty.

2. Na dno żaroodpornego naczynia wlej 1/3 wcześniej przygotowanego sosu z mięsem,

następnie ułóż warstwę makaronu, polej go delikatnie śmietaną i posyp serem. Czynność

powtórz, aż powstaną 3 warstwy.

3. Zapiekankę dokładnie przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika

na 45 minut. Aby ser się zapiekł, 10 minut przed końcem pieczenia zdejmij folię. Tak

przygotowana lazania idealnie smakuje ze świeżą bazylią.

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 z mięsem mielonym i szpinakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

mięso mielone - 500 gramów

Fix Lasagne Knorr - 1 opakowanie

makaron Lasagne - 1 opakowanie

szpinak mrożony - 300 gramów

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

suszone oregano - 1 łyżka

przecier pomidorowy - 1 szklanka

ser żółty - 150 gramów

gałka muszkatołowa - 1 łyżeczka

pieprz - 1 szczypta

olej - 2 łyżki

masło

woda - 250 mililitrów

śmietana 18% - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj drobno cebulę i czosnek, usmaż połowę na rozgrzanym oleju (1 łyżka), dodaj przecier

pomidorowy, mięso łyżeczkę cukru i oregano. Całość smaż aż mięso zrobi się zupełnie suche,

dodaj wtedy wymieszany w szklance wody fix do lasagni Knorr. Wszystko razem gotuj jeszcze 3-

4 minuty.

2. Ser żółty podziel na dwie części: 50 gram zetrzyj na tarce, 150 gram pokrój w drobną kostkę.

3. Na patelni rozgrzej olej, usmaż pozostałą cebulą z czosnkiem. Dodaj rozmrożony i odsączony

szpinak, pieprz i gałkę muszkatołową, wymieszaj

4. Przygotuj prostokątną formę do pieczenia, posmaruj ją masłem, na spodzie ułóż 8 płaty lazani,

następnie połowę mięsnego farszu, czynność powtórz. Wierzch polej śmietaną, posyp startym

serem. Piecz 40 minut w temperaturze 180 °C.

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

