
 

8 INSPIRACJI 
NA FASZEROWANE POMIDORY

przepisy.pl



Greckie pomidory
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory - 800 gramów

szalotka - 50 gramów

zielona papryka - 240 gramów

ogórek - 100 gramów

oliwki - 24 gramy

ząbek czosnku - 1 sztuka

ser feta - 50 gramów

Sos sałatkowy grecki Knorr - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pomidory umyj, odetnij górę pomidora i usuń miąższ.

2. Ogórki, paprykę, oliwki drobno pokrój w kosteczkę, a cebulę posiekaj. Fetę pokrusz. Wszystkie składniki wymieszaj w

miseczce.

3. Przygotuj sos grecki Knorr według instrukcji na opakowaniu. Dodaj do warzyw i delikatnie wymieszaj.

4. Powstałą sałatką nafaszeruj wydrążone pomidory.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/greckie-pomidory
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane pomidory z ricottą
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Arrabiata Knorr - 1 opakowanie

olej roślinny - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

średnie pomidory - 8 sztuk

żółta papryka - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

ryż długoziarnisty - 100 gramów

ser ricotta - 100 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 szczypta

pieprz do smaku - 1 szczypta

woda - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj ryż. Cebulę, paprykę i cukinię pokrój w kostkę .

2. Na rozgrzanej oliwie podsmaż posiekany czosnek. Dodaj cebulę, paprykę i cukinię.

3. Podsmażone warzywa połącz z ryżem i dopraw do smaku odrobiną przyprawy Delikat Knorr oraz pieprzem.

4. Z pomidorów zetnij czubek i wydrąż gniazda. Sok przełóż do miseczki – przyda się później.

5. Farsz umieść w pomidorach. Na wierzch dodaj łyżkę ricotty i przykryj pomidora odciętym plastrem. Pomidory ułóż w

naczyniu żaroodpornym.

6. Fix knorr wymieszaj z 150 ml wody i wydrążonymi kawałkami pomidora. Całość zagotuj.

7. Przygotowany sos wlej do naczynia i piecz w nagrzanym do 200 °C piekarniku przez 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-pomidory-z-ricotta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pomidory faszerowane
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

średnie pomidory - 8 sztuk

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Kostka bulionowa Śródziemnomorska Knorr - 1 sztuka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 100 mililitrów

mięso mielone drobiowe - 400 gramów

ugotowany ryż - 100 gramów

kajzerka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

kromki chleba tostowego bez skórki - 2 sztuki

śmietana 18% - 80 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Zetnij wierzch pomidorów, zachowując kapelusz razem z zieloną szypułką. Pomidory wydrąż, zachowując również miąższ.

2. Mięso mielone wymieszaj ze startą na tarce cebulą, namoczoną i odciśniętą bułką, przyprawą do mięs i ugotowanym

wcześniej ryżem. Farsz umieść w wydrążonych pomidorach, przykryj je kapeluszami. Pomidory umieść w żaroodpornym

naczyniu.

3. Resztki wydrążonych pomidorów zmiksuj z Ketchupem Hellmann’s Pikantnym, kostką bulionową i chlebem tostowym.

Powstały sos wlej do naczynia.

4. Danie piecz przez około 30 minut w nagrzanym do 190 °C piekarniku. Podawaj ze śmietaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pomidory-faszerowane
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane pomidory z mięsem i ryżem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 200 gramów

pomidory - 8 sztuk

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

ugotowany ryż - 1 szklanka

mozzarella - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone wraz z pokrojoną w kostkę cebulą smaż przez około 8 minut, aż będzie rumiane. Ugotuj ryż.

2. Do mięsa dodaj posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz Fix Knorr. Wszystko wymieszaj i duś, aż dobrze

zgęstnieje.

3. Farsz wymieszaj z wcześniej ugotowanym ryżem. Możesz dodatkowo doprawić go świeżymi ziołami, np. bazylią.

4. Ze świeżych pomidorów odetnij kapelusze z ogonkiem i łyżeczką pozbądź się pestek. Możesz posiekać pomidorowe

pestki i dodać je do mięsnego farszu.

5. Do pustych pomidorów nakładaj farsz. Na wierzchu połóż plasterek sera mozzarella.

6. Przykryj pomidory kapeluszami i zapiekaj w temperaturze 220 °C przez 10 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-pomidory-z-miesem-i-ryzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pomidory faszerowane kaszą kuskus
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory - 4 sztuki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

kasza kuskus - 10 dekagramów

marchew - 1 sztuka

Przyprawa w Mini kostkach Smażona cebula Knorr - 1 sztuka

czarne oliwki - 2 łyżki

pęczek dymki - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

curry - 1 łyżka

pieprz

oliwa - 1 łyżka

woda-wrzątek - 2 szklanki

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Pokrój marchewkę w drobną kostkę. Posiekaj drobno czosnek i dymkę.

2. Rozgrzej na patelni oliwę i wsyp warzywa. Smaż przez 3 minuty.

3. Rozkrusz na patelni Przyprawę w mini kostkach Knorr, dodaj 1 szklankę wrzątku oraz curry, następnie zagotuj.

4. Wsyp do warzyw kuskus i dokładnie wymieszaj. Dodaj oliwki, dopraw pieprzem oraz solą (jeśli uznasz to za konieczne) i

odstaw kaszę do napęcznienia.

5. Odkrój wierzch z pomidorów i usuń łyżeczką miąższ ze środka. Nadziewaj pomidory farszem, po czym nakryj każdy

odkrojonym wierzchem.

6. Rozpuść kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr w 1 szklance wrzątku. Pomidory ułóż w naczyniu żaroodpornym i podlej

przygotowanym rosołem. Nagrzej piekarnik do 180 stopni i piecz je przez 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pomidory-faszerowane-kasza-kuskus
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane pomidory zapiekane z beszamelem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory - 8 sztuk

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

cukinia (duża) - 1 sztuka

ser ricotta - 250 gramów

cebula (posiekana) - 1 sztuka

mleko - 500 mililitrów

mąka - 2 łyżki

margaryna - 2 łyżki

pieprz cayenne

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W rondelku rozgrzej margarynę i dodaj mąkę – wymieszaj. Wlej mleko, dopraw kostkę rosołową. Sos gotuj do momentu,

gdy zgęstnieje.

2. Cukinię pokrój w małą kostkę i przesmaż na oliwie wraz z cebulą. Ser pokrusz i wymieszaj z cukinią, dopraw pieprzem.

3. Z pomidorów odetnij kapelusze i wydrąż. Następnie ułóż je w żaroodpornym naczyniu i napełnij przygotowanym farszem.

4. Pomidory polej beszamelem i przykryj z powrotem kapeluszami. Naczynie wstaw do nagrzanego do 225 st. C piekarnika.

Zapiekaj przez 15 minut. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-pomidory-zapiekane-z-beszamelem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pomidory faszerowane mięsem
przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

pomidory - 15 sztuk

kostka masła - 1 sztuka

posiekany szczypiorek - 1 pęczek

śmietana 36% - 200 mililitrów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

wołowina - 200 gramów

cielęcina - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

ryż - 5 łyżek

pieprz - 1 szczypta

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Zetnij czubki pomidorom i wydrąż środki. Zmiel wołowinę i cielęcinę. Ugotuj ryż.

2. Usmaż na patelni cebulę, jak zbrązowieje dodaj mięso. Smaż kilka minut, następnie dodaj szklankę wody oraz Esencję do

duszonych mięs Knorr. Dopraw pieprzem i duś około 15 minut, do momentu, kiedy mięso będzie miękkie. Dodaj ugotowany

na sypko ryż i wymieszaj.

3. Pomidory nafaszeruj i nakryj czubkami.

4. Następnie przełóż pomidory do naczynia żaroodpornego i piecz w piekarniku rozgrzanym do 160 stopni przez 15 minut.

5. Podawaj polane roztopionym masłem z kwaśną śmietaną, posypane szczypiorkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pomidory-faszerowane-miesem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pomidory faszerowane kaszą jaglaną z kurczakiem i pietruszką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pomidory - 8 sztuk

kasza jaglana - 200 gramów

Esencja do duszonego kurczaka Knorr - 1 sztuka

pierś z kurczaka - 1 sztuka

natka pieruszki (posiekana) - 1 łyżka

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w niedużą kostkę i przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie.

2. Wsyp do garnka kaszę i wlej 400 ml ciepłej wody. Dodaj Esencję do duszonego kurczaka Knorr, rozmieszaj aby rozpuściła

się i całość zagotuj. Dzięki niej farsz nabierze pełnego smaku.

3. Zmniejsz ogień i gotuj do momentu wchłonięcia przez kaszę całego płynu. Zdejmij z ognia, garnek przykryj i odstaw na 10-

15 minut.

4. W tym czasie z pomidorów odetnij kapelusze i wydrąż miąższ. Gotową kaszę wymieszaj z posiekaną natką i napełnij

przygotowane pomidory. Tak przygotowane pomidory wstaw na chwilę do nagrzanego (200°C) piekarnika i natychmiast

podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pomidory-faszerowane-kasza-jaglana-z-kurczakiem-i-pietruszka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

