
 

SZPINAK NA 9 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Sałatka szpinakowa z niebieskim serem i soczystym
kurczakiem

przepisy.pl

30 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 5 sztuk

Fix Soczysty kurczak z patelni w ziołach z cytrynową nutą Knorr -
1 opakowanie

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

świeży szpinak - 300 gramów

jogurt pitny - 100 mililitrów

miękki ser z niebieską pleśnią - 120 gramów

orzechy włoskie - 2 łyżki

suszone śliwki - 2 łyżki

olej - 5 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i rozbij lekko tłuczkiem, aby miało grubość nie większą niż 2 cm.

2. Fix Knorr wymieszaj z olejem i natrzyj nim mięso. Następnie przełóż je wraz z marynatą do torebek dołączonych do

opakowania Fix Knorr.

3. Zamknij szczelnie woreczki i smaż kurczaka na patelni około 10 minut, odwracając go co jakiś czas.

4. Szpinak dokładnie umyj, osusz, porwij na mniejsze kawałki i wrzuć do dużej miski. Dodaj pokrojone w paski śliwki i

pokruszone orzechy.

5. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z jogurtem i połową sera na jednolitą masę.

6. Połącz wszystkie składniki z sosem i przełóż sałatkę do mniejszych miseczek.

7. Usmażone piersi z kurczaka wyjmij ostrożnie z torebek. Delikatnie potnij mięso w paski i połóż na szpianku. Przed

podaniem posyp sałatkę kawałkami pozostałego sera pleśniowego. Możesz także udekorować potrawę orzechami włoskim i

śliwkami. Doskonale smakuje z grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-szpinakowa-z-niebieskim-serem-i-soczystym-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki z piersi kurczaka i szpinaku w serowym sosie
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Sos serowy Knorr

szpinak mrożony - 400 gram lub świeży - 800 gramów

mała cebula - 1 sztuka

suszone pomidory - 50 gramów

ser feta - 20 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1 łyżka

orzeszki piniowe - 20 gramów

ostra papryka - 1 szczypta

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

sól

pieprz

oliwa z oliwek - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mrożony szpinak rozmroź i usuń nadmiar wody. Świeży oczyść, odrywając końcówki, a następnie umyj i osusz. Cebulę

pokrój w drobną kostkę i podsmaż na patelni wraz z orzeszkami piniowymi. Dodaj szpinak i całość smaż chwilę, mieszając

co jakiś czas. Szpinak dopraw do smaku serem feta, ostrą papryką, gałką muszkatołową oraz suszonymi pomidorami. Jeśli

uznasz to za konieczne, dopraw odrobiną soli do smaku.

2. Piersi z kurczaka umyj, oczyść z błon oraz tłuszczu i osusz. Następnie ułóż na foli posmarowanej oliwą, przykryj

plastikową folią i rozbij dokładnie tłuczkiem.

3. Powierzchnię kurczaka dopraw do smaku odrobiną Przyprawy do kurczaka Knorr, po czym ułóż na niej warstwę szpinaku.

4. Pierś zroluj, zawiń w folię aluminiową. Końcówki folii zakręć tak, aby powstał kształtny baton. Piersi umieść w nagrzanym

do 200°C piekarniku na 20 – 30 minut.

5. Upieczone piersi rozwiń z folii – zbierz powstały sok i przelej go do pojemnika. Zebrany płyn uzupełnij wodą do objętości

300 mililitrów, rozprowadź w nim Sos serowy Knorr, całość doprowadź do wrzenia. Gotuj około 3 minut. Roladki podawaj z

ryżem, obficie polane sosem serowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/roladki-z-piersi-kurczaka-i-szpinaku-w-serowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z tortellini i szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

tortellini ze szpinakiem - 400 gramów

szpinak świeży - 200 gramów

Sos sałatkowy czosnkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

cebula czerwona - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

woda - 2 łyżki

świeża szałwia do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj tortellini w osolonej wodzie. Odsącz i wystudź.

2. Szałwię pokrój w drobne paski. Pomidorki pokrój na ćwiartki, cebulę w drobną kostkę, czosnek posiekaj.

3. Rozrób Sos Knorr z olejem i wodą.

4. Tortellini wymieszaj z pomidorami, szpinakiem i cebulą.

5. Podawaj polane sosem i posypane szałwią.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-tortellini-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ciecierzyca ze szpinakiem
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

ostra papryka - 1 łyżka

kmin rzymski - 1 łyżeczka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

pieprz

ciecierzyca z puszki - 200 gramów

1 kg świeżego lub 500 g mrożonego szpinaku

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę odsącz z soku i przepłucz w zimnej wodzie.

2. Drobno posiekaj cebulę i czosnek. Podsmaż je na oliwie przez chwilę, aż cebula się zeszkli . Umyj świeży szpinak, oderwij

grube części, mrożony szpinak odciśnij z nadmiaru soku.

3. Szpinak dodaj do smażonej cebuli , wsyp groch, kilka łyżek wody i kostkę rosołową. Całość dopraw papryką, kminem i

czarnym pieprzem. Smaż, cały czas mieszając, około 3-4 minut, aż groch zrobi się gorący.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ciecierzyca-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śmietanowy kurczak ze szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

podwójna pierś z kurczaka - 1 sztuka

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr - 2 sztuki

makaron fettucine (wstążki)

opakowanie mrożonego szpinaku - 0.5 sztuk

śmietana 18% - 150 mililitrów

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Pokrój pierś w paski i podsmaż na patelni.

2. Wlej śmietanę i dodaj 1 kostkę Rosołu z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr. Zdejmij patelnię z ognia, gdy sos zgęstnieje.

3. Rozmroź szpinak, a następnie duś go z odrobiną oleju i drugą kostką rosołową Knorr.

4. Ugotuj makaron fettuccine według przepisu na opakowaniu.

5. Na koniec wyłóż szpinak i kurczaka w sosie na przygotowany makaron.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smietanowy-kurczak-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Borek szpinakowy z chlebem yufka
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka - 500 gramów

jajka - 2 sztuki

mleko - 200 mililitrów

drożdże - 40 gramów

sól - 1 łyżeczka

cukier - 0.5 łyżeczek

średnia czerwona cebula - 1 sztuka

ser feta - 100 gramów

olej słonecznikowy - 1 łyżka

mała ostra papryczka - 1 kilogram

świeży szpinak - 600 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Ciasto: Mleko lekko podgrzej w rondelku – rozpuść w nim drożdże, dodaj cukier i sól. Mąkę przesyp do miski, dodaj dwa

jaja i powoli wlewaj mleko.

2. Ręką staraj się rozmieszać całość, po czym staraj się jak najbardziej napowietrzyć ciasto mieszając je owalnym ruchem.

Nakryj ściereczką, pozostaw w ciepłym miejscu na około 40 minut, aż wyrośnie.

3. Farsz: Cebulę, ostrą paprykę i czosnek pokrój w drobną kostkę, podsmaż na oliwie, dodaj szpinak.

4. Całość odstaw do ostudzenia.

5. Dodaj jajko, wszystko razem wymieszaj.

6. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę, rozwałkuj - jeśli ciasto jest za luźne można dodać jeszcze mąki.

7. Z ciasta wytnij kwadraty 10 x 10 centymetrów, w środek włóż trochę szpinaku. Kwadrat złóż rogami do siebie, skręcając je

z sobą.

8. Tak przygotowanego „pieroga" odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce.

9. Całość piecz w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni przez około 20- 30 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/boerek-szpinakowy-z-chlebem-yufka-ispanakli-yufka-boeregi
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Risotto ze szpinakiem i boczkiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

ryż arborio - 350 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 units:unit

masło - 6 łyżek

mała cebula - 1 sztuka

woda - 750 mililitrów

świeży lub mrożony szpinak - 500 gramów

boczek - 8 plastrów

starty parmezan - 60 gramów

świeżo mielony czarny pieprz

pomidory pokrojone na kawałki

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj szpinak, odsącz i przesiekaj (albo rozmroź, w zależności od stanu szpinaku).

2. Posiekaj drobno cebulę. W dużym garnku stop cztery łyżki masła, dodaj cebulę i zeszklij. Dodaj ryż, wymieszaj i podsmaż

chwilę.

3. Przygotuj wywar z kostki Rosołu z kury Knorr i wody. Do garnka z ryżem zacznij dodawać gorący bulion. Dolewaj po łyżce

wazowej i mieszaj do wchłonięcia. Kiedy ryż będzie już miękki, przestań dodawać bulion.

4. Dodaj szpinak, wymieszaj, dopraw pieprzem.

5. Następnie dodaj resztę masła i starty parmezan, zdejmij garnek z ognia i pozostaw przez minutę pod przykryciem.

6. W międzyczasie podsmaż boczek na patelni.

7. Risotto wyłóż na ciepłe talerze i udekoruj plastrami boczku oraz pokrojonymi pomidorami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-ze-szpinakiem-i-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka ze szpinakiem w orientalnym stylu
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

szpinak świeży - 400 gramów

kawałek świeżego imbiru - 10 gramów

Sos sałatkowy paprykowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

słodki sos sojowy - 50 mililitrów

natka kolendry - 1 pęczek

olej sezamowy (ewentualnie oliwa z oliwek) - 50 mililitrów

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem Knorr - 1 sztuka

olej roślinny - 150 mililitrów

ziarna sezamu lub słonecznika - 100 gramów

grzyby np. shitake, boczniaki lub pieczarki - 200 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka oczyść z żył i przerostów, rozetnij wzdłuż na dwie cieńsze części.

2. W misce wymieszaj kostkę rosołową z trzema łyżkami oleju i dodaj część posiekanej natki kolendry. W tak przygotowanej

marynacie zanurz piersi z kurczaka.

3. Na patelni rozgrzej pozostały tłuszcz – piersi tuż przed smażeniem obtocz w ziarnie sezamowym.

4. Smaż mięso po około 4 minuty z każdej strony. Następnie przełóż je na papierowy ręcznik, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

5. Na tej samej patelni obsmaż pokrojone w plastry grzyby.

6. Sos sałatkowy wymieszaj ze słodkim sosem sojowym i startym korzeniem imbiru. Dodaj olej sezamowy.

7. Szpinak umyj, osusz i odetnij końcówki. Tak przygotowane listki wymieszaj z dressingiem, pokrojoną w plastry czerwoną

cebulą i podsmażonymi grzybami. Rozłóż na talerze. Sałatkę podawaj z kurczakiem. Do tego dania warto dodać płaty

marynowanego imbiru i udekorować je ziarnami sezamu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-szpinakiem-w-orientalnym-stylu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Farfalle z serem i szpinakiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron kokardki - 300 gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

szpinak - 150 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

śmietana - 300 mililitrów

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni podsmaż posiekany czosnek i cebulkę. Jak będą rumiane dodaj szpinak. Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją

na opakowaniu.

2. Wlej na patelnię ze szpinakiem śmietanę.

3. Dodaj fix Knorr i dokładnie wymieszaj.

4. Do sosu wsyp ugotowany makaron. Gotuj chwilę aż powstanie kremowy sos. Podawaj natychmiast po przygotowaniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/farfalle-z-serem-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

