
 

12 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
NA POŚWIĄTECZNE DANIA

przepisy.pl



Świderki w sosie grzybowym z białą kiełbasą
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron świderki - 200 gramów

Fix Świderki z kiełbasą w sosie grzybowym Knorr - 1 opakowanie

kiełbasa biała parzona - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

woda - 150 mililitrów

majeranek - 1 szczypta

śmietana - 150 mililitrów

wędzony ser - 80 gramów

olej do smażenia

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj ugotuj al dente według zaleceń na opakowaniu.

2. Na patelni rozgrzej olej i podsmaż posiekany czosnek i cebulę.

3. Po chwili dodaj kiełbasę pokrojoną w plastry.

4. Kiedy całość się zarumieni, wlej śmietanę.

5. W tym czasie Fix Knorr wymieszaj z 150 ml zimnej wody i również wlej na patelnię.

6. Dodaj do sosu ugotowany makaron, majeranek i posiekaną natkę pietruszki. Całość gotuj kilka minut, aż wszystkie

składniki się połączą. Podawaj ze startym wędzonym serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/swiderki-w-sosie-grzybowym-z-biala-kielbasa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klopsy z ciecierzycy z warzywnym makaronem
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ciecierzyca namoczona w wodzie przez noc - 300 gramów

Knorr Naturalnie Smaczne - Klopsiki w sosie pomidorowym - 1
opakowanie

bułka tarta - 3 łyżki

jajko - 1 sztuka

ziarna sezamu - 1 łyżka

nasiona chia - 1 łyżka

kmin rzymski - 1 łyżka

natka pietruszki - 1 pęczek

ser feta - 200 gramów

ząbek czosnku - 3 sztuki

kawałek chili - 1 sztuka

pomidory pelati - 1 puszka

marchew - 2 sztuki

pietruszka - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 4 łyżki

sól do smaku

Sposób przygotowania:

1. Marchew i pietruszkę pokrój w cienkie plastry.

2. Namoczoną ciecierzycę zmiel w maszynce do mielenia mięsa razem z dwoma ząbkami czosnku, serem feta, chilli i natką

pietruszki. Do powstałej masy dodaj jajko, tartą bułkę, kmin rzymski, ziarna sezamu i chia.

3. Całość dokładnie wymieszaj. Z masy uformuj 2-3 cm kulki. Obsmaż je na patelni na rozgrzanej oliwie.

4. W garnku zagotuj pół szklanki wody, dodaj pomidory z puszki i produkt do pulpetów Knorr – sprawi on, że sos nabierze

odpowiedniego smaku i gęstości. Do tak przygotowanego sosu dodaj podsmażone wcześniej klopsy.

5. Na tej samej patelni rozgrzej łyżkę oliwy, dodaj do niej posiekany czosnek, smaż chwilę, a następnie wrzuć przygotowane

plastry warzyw, obsmaż je chwilę, tak aby się zagrzały. Makaron z warzyw wyłóż na talerz i ułóż z porcją sosu z klopsami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klopsy-z-ciecierzycy-z-warzywnym-makaronem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab w pięciu smakach
przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy - 300 gramów

Fix Do potraw chińskich Knorr - 1 opakowanie

łodyga selera naciowego - 1 sztuka

makaron ryżowy - 100 gramów

olej - 2 łyżki

olej sezamowy - 1 łyżka

tłuszcz do smażenia

posiekany szczypiorek

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Umyj i pokrój seler naciowy w plastry.

2. Pokrój schab w plastry, a następnie w paski i podsmaż na gorącym tłuszczu. Dodaj pokrojony seler i chwilę podduś.

3. Dokładnie wymieszaj Fix Do potraw chińskich Knorr z 300 mililitrami wody. Dodaj do całości, po czym zagotuj i duś przez

15 minut.

4. Zalej makaron ryżowy gorącą wodą, odcedź. Następnie dodaj do gotującej się potrawy i delikatnie wymieszaj. Zdejmij

naczynie z ognia i odstaw na 5 minut, aby wszystkie smaki mogły się połączyć.

5. Potrawę podawaj polaną olejem sezamowym oraz posypaną posiekanym szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-w-pieciu-smakach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z wędzonym łososiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

łosoś wędzony - 150 gramów

oliwki zielone - 3 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżka

Śmietana 30% - 200 mililitrów

woda - 450 mililitrów

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

ser gruyer - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Cebulę pokrój w kostkę, oliwki w krążki, a łososia w paski. Ser zetrzyj na tarce o grubych

oczkach a natkę posiekaj.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę, dodaj oliwki oraz łososia.

3. W miseczce połącz zawartość opakowania Knorr, wodę oraz śmietanę i wymieszaj. Następnie wlej na patelnię, dodaj

musztardę oraz natkę i gotuj 1 minutę.

4. Do naczynia żaroodpornego wsyp makaron, następnie wlej przygotowany sos i wymieszaj.

5. Wierzch zapiekanki posyp startym serem, naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego piekarnika na 35 minut. Na 3 minuty

przed końcem pieczenia odkryj naczynie i pozwól, aby zapiekanka zarumieniła się.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-makaronowa-z-wedzonym-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywa zapiekane
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 0.5 kilogramów

Fix Spaghetti Carbonara Knorr - 1 opakowanie

kalafior - 0.5 kilogramów

pomidor - 1 sztuka

śmietana 30% - 1 szklanka

bułka tarta - 2 łyżki

chrzan - 3 łyżki

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Brukselki oczyść, kalafiora podziel na małe różyczki, czosnek posiekaj.

2. Brukselki i kalafiora ugotuj oddzielnie na półtwardo w lekko osolonej wodzie.

3. Fix Spaghetti Carbonara Knorr połącz ze śmietaną, chrzanem i czosnkiem. Brukselki i kalafiora ułóż w naczyniu

żaroodpornym i zalej Fixem. Piecz około 35 minut w temperaturze 200 stopni.

4. Pod koniec pieczenia posyp po wierzchu bułką tartą, ozdób kawałkami pomidora i zapiecz przez 5 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywa-zapiekane
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa ostro-kwaśna z polędwicą
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

polędwica wieprzowa surowa - 120 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

grzyby Mun - 4 sztuki

jajko - 1 sztuka

sos sojowy - 2 łyżki

biały ocet winny - 1 łyżka

wódka - 1 łyżka

mąka kukurydziana - 2 łyżki

szczypiorek - 2 łyżki

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Grzyby namocz według przepisu na opakowaniu, a następnie pokrój kapelusze na ćwiartki.

2. Mięso pokrój na małe i cienkie paseczki, a jajko roztrzep.

3. Do bulionu wrzuć mięso oraz grzyby. Gotuj przez 2 minuty i dodaj wódkę, ocet i sos sojowy. Gotuj kolejne 2 minuty.

4. Mąkę rozetrzyj z niewielką ilością wody i dodaj do zupy.

5. Jajko wlej do zupy cienkim strumykiem i mieszaj, aż się zetnie i podzieli na włókna. Zupę podawaj posypaną

szczypiorkiem.

6. Litr wody zagotuj z dodatkiem kostek Knorr tak, aby powstał esencjonalny bulion.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-ostro-kwasna-z-poledwica
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasta łososiowa na grzankach
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bułki z ziarnami - 2 sztuki

łosoś wędzony - 150 gramów

Rama Classic

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

jajko - 3 sztuki

czarne oliwki - 6 sztuk

koperek kilka gałązek

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo. Następnie odstaw do ostygnięcia, obierz. Dwa jajka zmiksuj z majonezem.

2. Łososia pokrój na mniejsze kawałki, dodaj do jajek i miksuj aż powstanie gładka pasta.

3. Bułeczki przekrój na pół i posmaruj margaryną. Umieść w rozgrzanym do 160 stopni piekarniku i piecz ok 10 minut aż

powstaną chrupiące grzanki.

4. Gotowe grzanki posmaruj pastą łososiową.

5. Pozostałe jajko pokrój w cząstki, a oliwki w plasterki. Grzanki udekoruj cząstkami jajka, plasterkami oliwek i gałązką

koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-lososiowa-na-grzankach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki z mięsem i suszonymi pomidorami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mleko - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

woda mineralna - 0.2 szklanek

olej - 30 mililitrów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

tłuszcz do smażenia

Fix Schab a'la Stroganoff Knorr - 1 opakowanie

schab - 150 gramów

pieczarki - 10 sztuk

cebula biała - 1 sztuka

suszone pomidory - 6 sztuk

śmietana 36% - 100 mililitrów

oliwa - 30 mililitrów

woda - 1 szklanka

bazylia - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj ciasto mieszając ze sobą: mleko, jajka, mąkę, wodę, olej oraz połowę posiekanej pietruszki. Całość dobrze

zmiksuj do momentu uzyskania jednolitego, gładkiego ciasta. Następnie smaż naleśniki.

2. Fix Knorr rozmieszaj ze 100 mililitrami śmietany oraz szklanką wody. Umyte mięso oraz pomidory pokrój w cienkie paski.

Cebulę pokrój w piórka, a pieczarki w ósemki.

3. Na rozgrzanej oliwie przesmaż mięso, dodaj cebulę, suszone pomidory oraz pieczarki – całość zalej przygotowanym

Fixem Knorr i gotuj 10 minut na małym ogniu. Dodaj kilka porwanych listków świeżej bazylii.

4. Następnie łyżką cedzakową wyjmij z sosu mięso wraz z cebulą, pomidorami i pieczarkami, nałóż na naleśniki, a potem

zwiń w rulony. Gotowe naleśniki podawaj z powstałym sosem – jeżeli nie będzie wystarczająco gęsty, gotuj jeszcze chwilę,

aby odparować część płynu. 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/nalesniki-z-miesem-i-suszonymi-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryba po marynarsku
przepisy.pl

30 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

świeże filety z dorsza - 350 gram lub mrożone - 600 gramów

gałka muszkatołowa

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

białe cebule - 3 sztuki

śmietanka - 200 gramów

chrzan - 1 łyżka

olej - 1 łyżka

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Pokrój cebule w plastry. Podsmaż krótko na oleju i przypraw pieprzem. Następnie przełóż do naczynia do zapiekania.

2. Ułóż filety rybne na cebuli, lekko oprósz je pieprzem oraz gałką muszkatołową.

3. Przygotuj kremowy sos mieszając zawartość opakowania Knorr ze śmietanką. Możesz dodać także łyżkę tartego chrzanu.

4. Polej całość gotowym sosem, następnie wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut w temperaturze 200 stopni. Na koniec

dopraw do smaku, jeśli uznasz, że jest to konieczne. Podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ryba-po-marynarsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste polędwiczki wieprzowe z sosem śmietanowo -
majonezowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

pieczarki - 500 gramów

cebula - 1 sztuka

śmietana 18% - 70 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

olej roślinny do smażenia - 80 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Pokrój w grube paski. Mięso oprósz Przyprawą do mięs Knorr i obsmaż

na patelni. Następnie przełóż na bok.

2. Na tej samej patelni podsmaż pokrojoną w piórka cebulę i pieczarki pokrojone w ćwiartki. Całość zalej śmietaną. Gotuj

chwilę aż sos delikatnie zacznie gęstnieć.

3. Dodaj na powrót mięso, całość zagotuj, odstaw na bok. Dodaj majonez. Energicznie połącz go z pozostałym sosem

dokładnie mieszając. Nie gotuj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-poledwiczki-wieprzowe-z-sosem-smietanowo-majonezowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smażony ryż z krewetkami i zielonym groszkiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ugotowany ryż - 600 gramów

Fix Smażony makaron po chińsku Knorr - 1 opakowanie

krewetki - 200 gramów

zielony groszek mrożony - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

sos sojowy - 1 łyżka

chilli - 1 szczypta

tłuszcz do smażenia - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej tłuszczu zeszklij posiekaną cebulę, dodaj krewetki oraz zielony groszek. Smaż chwilę.

2. Na patelnię wsyp ugotowany ryż oraz chilli i wymieszaj.

3. Ryż ściągnij łopatką do ścianek patelni a na jej środek wybij jajka i usmaż je mieszając z ryżem.

4. Zawartość opakowania Knorr wymieszaj z 1/3 szklanki wody a następnie wlej na patelnię z ryżem i dokładnie wymieszaj.

Ryż dopraw do smaku 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/smazony-ryz-z-krewetkami-i-zielonym-groszkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab w sosie słodko ostrym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy - 300 gramów

Fix Kurczak słodko-kwaśny Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

sok pomarańczowy - 1 szklanka

jajka - 2 sztuki

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

ziarna sezamu - 1 łyżka

świeża kolendra - 1 pęczek

imbir małe kłącze - 1 sztuka

olej - 4 łyżki

sól i pieprz do smaku

woda - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w paski i dopraw według uznania.

2. Jajka roztrzep. Schab maczaj w mące, sezamie i jajku. Następnie smaż na dobrze rozgrzanej patelni.

3. Fix Knorr wymieszaj z sokiem pomarańczowym i połową szklanki wody.

4. Dodaj drobno posiekaną papryczkę chilli i imbir. Następnie zagotuj sos.

5. Do sosu dodaj posiekaną kolendrę. Schab podawaj z sosem oddzielnie i, na przykład, z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-w-sosie-slodko-ostrym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

