
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DAŃ Z CUKINIĄ 
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Steak z tuńczyka z cukinią
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

stek z tuńczyka z niebieska płetwą - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 100 mililitrów

cukinia - 1 sztuka

sos sojowy - 2 łyżki

imbir świeży starty - 1 łyżka

sezam biały - 1 łyżka

sezam czarny - 1 łyżka

olej sezamowy - 1 łyżka

kolendra - 1 pęczek

por - 1 sztuka

cytryna - 0.5 sztuk

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w bardzo cienkie plastry, aby nieco zmiękła delikatnie oprósz ja solą. Po kilku minutach gdy będzie już

miękka opłucz w zimnej wodzie.

2. Rybę pokrój w 3-4 cm grubości kostkę. Zamarynuj ją w sosie sojowym, posiekanej kolendrze. Następie wokół każdego

kawałka zawiń cukinię a górę i dół zanurz w mieszance białego i czarnego sezamu.

3. Na patelni wlej część Ramy. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

4. Rybę smaż po 2-3 minuty z każdej strony, po czym mięso wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 °C na około 5 minut.

5. W tym czasie na patelnię dolej pozostałą Ramę, rozgrzej ją. Podsmaż na niej pokrojonego kosteczkę pora, dodaj sos

sojowy pozostały z marynaty ryby, olej sezamowy, starty imbir, odrobinę ostrej papryki, posiekane chili, sok z polówki cytryny.

Tuńczyka podawaj polanego sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/steak-z-tunczyka-z-cukinia-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki lasagne
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 muszkatołową 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.

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

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


Cukinia z masłem bazyliowym
przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

masło

świeża bazylia - 1 pęczek

Przyprawa w płynie Delikat Knorr - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Umyj cukinię i przekrój na cztery części. Wytnij miąższ i pokrój go delikatnie pod kątem w romby.

2. Umyj bazylię, osusz i poszatkuj w cienkie paski.

3. Rozgrzej na patelni masło, dodaj posiekany czosnek, łyżkę przyprawy w płynie Knorr, po czym dodaj cukinię i duś do

momentu, kiedy stanie się miękka.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cukinia-z-maslem-bazyliowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowana cukinia
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 3 sztuki

mięso mielone - 400 gramów

Kostka bulionowa Śródziemnomorska Knorr - 1 sztuka

Fix Kotlety mielone Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 1 opakowanie

żółty ser - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Cukinie przekrój wzdłuż na pół i wydrąż ze środka pestki i cześć miąższu.

2. Fix Knorr przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu i połącz z mięsem mielonym.

3. Powstały farsz umieść w cukinii. Faszerowane warzywa umieść w żaroodpornym naczyniu i posyp po wierzchu startym

serem.

4. Do naczynia dodaj pomidory z puszki oraz dobrze rozkruszoną kostkę bulionową Knorr. Całość piecz w piekarniku

nagrzanym do 190*C przez około 30 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowana-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z cukinii, sera mozzarella i szynki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

szynka parmeńska - 100 gramów

ser mozzarella - 200 gramów

rukola - 300 gramów

sok pomarańczowy - 100 mililitrów

musztarda - 1 łyżeczka

tymianek - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w cienkie plastry. Mozzarellę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na oliwie z oliwek. Dopraw do smaku

odrobiną soli i świeżego tymianku.

2. Szynkę pokrój w plastry, a następnie w długie paski. Całość wymieszaj z rukolą.

3. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj dokładnie z oliwą z oliwek, sokiem pomarańczowym oraz łyżeczką musztardy.

4. Przed podaniem polej przygotowanym sosem i 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-cukinii-sera-mozzarella-i-szynki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Plastry cukini w oleju
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

olej słonecznikowy

świeżo mielony czarny pieprz

ocet balsamiczny

posiekana mięta

Sposób przygotowania:

1. Umyj i pokrój cukinię w plastry 1-1,5 centymetrowe. Usmaż na oleju.

2. Osącz na ręczniku papierowym.

3. Dopraw Przyprawą Uniwersalną Delikat Knorr, pieprzem, posiekaną miętą oraz odrobiną octu balsamicznego. Podawaj na

zimno z grzankami oraz świeżo startym parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/plastry-cukini-w-oleju
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Plastry cukinii z pomidorami i cynamonem - VIDEO
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Gyros Knorr - 1 opakowanie

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

pomidorki cherry - 200 gramów

sałata radicchio - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

jogurt gęsty - 3 łyżki

świeża mięta - 0.5 pęczków

natka pietruszki - 0.5 pęczków

cynamon - 1 szczypta

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w piórka i lekko podsmaż na oleju.

2. Gdy cebula będzie rumiana, dodaj cukinię pokrojoną w plastry i smaż jeszcze kilka minut.

3. Pomidorki cherry przekrój na pół, a sałatę porwij na mniejsze liście.

4. W dużej misce połącz cukinię, cebulę, liście sałaty, pomidorki i posiekane zioła.

5. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z jogurtem, ketchupem oraz szczyptą cynamonu. Polej warzywa sosem i posyp grzankami

Knorr.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/plastry-cukinii-z-pomidorami-i-cynamonem-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z cukinią i łososiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 200 gramów

Fix Świderki z kurczakiem w sosie serowym Knorr - 1 opakowanie

śmietana 18% - 200 mililitrów

cukinia - 1 sztuka

wędzony łosoś - 150 gramów

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

kapary - 2 łyżki

kilka listków bazylii

parmezan - 100 gramów

oliwa z oliwek do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron al dente, według zaleceń producenta.

2. Cukinie pokrój wzdłuż na cienkie długie plastry. Na patelni wlej śmietanę z Fixem i 100 ml wody, dodaj musztardę i kapary.

Całość zagotuj.

3. Dodaj makaron, pokrojonego w paseczki łososia oraz plastry cukinii. Wszystko razem gotuj przez 1 minutę pod

przykryciem, aby cukinia zmiękła. Makaron na koniec dopraw porwanymi listkami bazylii. Podawaj z parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-cukinia-i-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

