
 

FASZERUJEMY WARZYWA:
PAPRYKI, POMIDORY, CUKINIE

przepisy.pl



Faszerowane ziemniaki z mięsem i pomidorami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki - 4 sztuki

mięso mielone wieprzowe - 300 gramów

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

ser żóty - 80 gramów

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki dokładnie umyj i ugotuj do miękkości. Następnie odcedź i odstaw, aby ostygły.

2. Przekrój ziemniaki wzdłuż na pół i wydrąż część miąższu tak, aby powstały łódeczki.

3. Na patelni podsmaż posiekaną cebulę i czosnek. Po chwili dodaj mięso i smaż około 8 minut.

4. Następnie dodaj do mięsa posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz Fix Knorr. Wrzuć

również pozostały miąższ z ziemniaków. Wszystko wymieszaj i smaż, aż zgęstnieje.

5. Farsz dopraw posiekaną natką pietruszki i gotowy nakładaj do ziemniaczanych łódeczek.

Zamiast żółtego sera możesz użyć oscypka. Jeśli chcesz wzbogacić smak farszu, dodaj do niego

wędzony boczek.

6. Posyp ziemniaki startym serem i zapiekaj w temperaturze 220 °C przez 10 minut. Podawaj np.

z gęstą kwaśną śmietaną.

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


Faszerowana papryka po meksykańsku
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowe - 400 gramów

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

zielona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

czerwona fasola z puszki - 1 opakowanie

świeża kolendra - 0.5 pęczków

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Odetnij górne końcówki papryk. Następnie pozbądź się pestek i białych wewnętrznych części

papryki.

2. Cebulę i czosnek posiekaj i podsmaż razem z mięsem na patelni przez około 8 minut.

3. Dodaj posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz Fix Knorr. Następnie dodaj

przepłukaną fasolkę z puszki. Wszystko duś, aż sos zgęstnieje. Farsz dopraw posiekaną

kolendrą. Możesz dodatkowo dodać mielony kumin.

4. Gotowy farsz nakładaj do przygotowanych papryk. Przykryj je kapeluszami i zapiekaj przez 20

minut w 180 °C. Tak przygotowaną paprykę podawaj np. z chipsami nachos.

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


Faszerowany bakłażan à la gyros
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
2 łyżki

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

bakłażan - 2 sztuki

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę oraz czosnek posiekaj. Kurczaka pokrój w drobną kostkę i podsmaż wszystko na

patelni. Dopraw mięso przyprawą do złotego kurczaka.

2. Do mięsa dodaj posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz Fix Knorr. Wszystko

wymieszaj i duś, aż sos zgęstnieje.

3. W tym czasie umyj dokładnie bakłażana, odetnij końcówki i przetnij go wzdłuż na pół.

Następnie wytnij małym nożykiem miąższ.

4. Teraz włóż do bakłażana farsz z kurczaka. Całość zapiekaj przez 15 minut w 180 °C. Danie

bardzo dobrze smakuje z sosem jogurtowym.

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


Faszerowana papryka mięsna - VIDEO
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone - 300 gramów

feta - 100 gramów

Fix Pikantne Bolognese z chili Knorr - 1
opakowanie

woda - 1 szklanka

kilka listków świeżej bazylii

papryka - 5 sztuk

cebula - 1 sztuka

kuskus - 100 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

ser żółty - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kuskus przygotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. 4 papryki umyj i odetnij z

każdej z nich wierzch grubości ok 1 cm. Ostatnią paprykę pokrój w drobną kostkę.

2. Mięso przesmaż z pokrojoną w kostkę cebulą na oliwie. Fix Knorr wymieszaj ze szklanką zimnej

wody i wlej do mięsa – duś na wolnym ogniu ok. 10 minut.

3. Do mięsa dołóż posiekaną paprykę, kuskus oraz pokruszoną fetę – wymieszaj. Następnie farsz

nałóż do każdej z papryk.

4. Natkę posiekaj drobno. Ser żółty zetrzyj na tarce i wymieszaj z natką – posyp wierzch

nafaszerowanych papryk. Gotowe papryki ułóż w naczyniu żaroodpornym i wstaw do nagrzanego

piekarnika. Zapiekaj w temperaturze 180 °C przez ok. 45 minut. 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


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

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


Faszerowana cukinia po włosku z mozzarellą
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 400 gramów

cukinia - 2 sztuki

Fix Spaghetti Bolognese extra ziołowe
Knorr - 1 opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

tarta mozzarella - 4 łyżki

olej - 2 łyżki

woda - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

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

rumiane.

2. Do mięsa dorzuć posiekane pomidory wraz z sokiem. Dodaj Fix Knorr oraz pół szklanki wody.

Wszystko wymieszaj i duś, aż dobrze zgęstnieje. Farsz możesz dodatkowo wzbogacić świeżymi

ziołami, np. bazylią.

3. W tym czasie umyj dokładnie cukinię, odetnij końcówki i przetnij ją wzdłuż na pół. Następnie

wyjmij pestki, używając np. łyżeczki.

4. Na tak przygotowaną cukinię nałóż farsz z uduszonego mięsa.

5. Całość posyp serem i zapiekaj przez 10 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


Papryka faszerowana kuskusem
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza kuskus - 100 gramów

mięso mielone np. wieprzowe - 200
gramów

Fix Makaron Kremowe 4 sery z
mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

ostra papryka - 1 sztuka

czosnek, ząbek - 2 sztuki

kolendra lub natka pietruszki - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

cebula - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

papryka - 6 sztuk

jajka - 6 sztuk

śmietana - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kuskus zalej wrzącą wodą z kostką rosołową, odstaw pod przykryciem na 10 minut, aby kasza

zrobiła się miękka. Papryki umyj, z każdej z papryk odetnij kapelusz i usuń gniazda nasienne ze

środka.

2. Na patelni podsmaż posiekany czosnek, chilli i cebulę, dodaj mięso mielone. Smaż aż będzie

zupełnie suche. Do usmażonego już mięsa dodaj gotowy kuskus, całość dokładnie wymieszaj.

Dopraw do smaku jeśli potrzeba.

3. Przygotowanym farszem nadziej papryki do połowy objętości, uciśnij łyżką.

4. Na wierzch wlej kilka łyżek Fixu Knorr pomieszanego ze śmietana oraz wbij całe jajo. Papryki

przykryj kapeluszami i ułóż w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 190 °C

piekarnika na około 30 minut. Przed podaniem posyp posiekaną natką pietruszki lub kolendrą.

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


Zapiekana cukinia z pęczakiem po włosku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

pęczak - 300 gramów

Fix Gulasz z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

pomidory suszone - 6 sztuk

cebula - 1 sztuka

ser żółty starty - 4 łyżki

oregano suszone - 0.5 łyżeczek

bazylia suszona - 0.5 łyżeczek

oliwa ze słoiczka z suszonymi pomidorami -
4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pęczak ugotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu.

2. Mięso, cebulę oraz suszone pomidory pokrój w kostkę i przesmaż w garnku na rozgrzanej oliwie.

Dodaj oregano i bazylię.

3. Do garnka wlej 350 ml wody i żeby farsz był odpowiednio gęsty i dobrze doprawiony dodaj Fix

Knorr. Wymieszaj wszystko razem i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj 5 minut.

4. Cukinie przekrój wzdłuż na pół, wydrąż miąższ i ułóż w żaroodpornym naczyniu.

5. Cukinie napełnij przygotowanym farszem, posyp startym serem i wstaw do nagrzanego do

180°C na 10 minut. Podawaj na ciepło.

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


Faszerowane bakłażany zapiekane z
beszamelem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bakłażan - 2 sztuki

Fix Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

mięso mielone wieprzowo-wołowe - 500
gramów

pomidory z puszki - 400 gramów

pomidory świeże - 1 sztuka

bułka tarta - 2 łyżki

mleko - 500 mililitrów

mąka - 2 łyżki

margaryna - 2 łyżki

ser mozzarella kulka, starty - 1 sztuka

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso przesmaż na rozgrzanym oleju – smaż do momentu odparowania wody.

2. Do mięsa dodaj pomidory z puszki oraz żeby sos był odpowiednio doprawiony i gęsty fix Knorr.

Zmniejsz ogień i gotuj sos 10 minut. Dodaj na koniec bułkę tartą i wymieszaj.

3. W rondelku rozgrzej margarynę i dodaj mąkę – wymieszaj. Następnie wlej mleko. Sos gotuj do

momentu, gdy będzie gęsty. Dopraw do smaku.

4. Bakłażany przekrój wzdłuż na pół i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Napełnij połówki

przygotowanym mięsnym sosem, polej beszamelem i posyp startym serem.

5. Na wierzchu ułóż pokrojonego w cienkie plastry pomidora. Naczynie wstaw do nagrzanego do

220 °C piekarnika i zapiekaj przez 15 minut. Podawaj na ciepło.

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


Faszerowana papryka z ryżem
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

papryka czerwona - 6 sztuk

Fix Makaron Kremowe 4 sery z
mozzarellą Knorr - 1 opakowanie

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

ryż jaśminowy - 200 gramów

kolendra - 1 pęczek

cytryna - 1 sztuka

rodzynki - 100 gramów

orzeszki pinii - 100 gramów

cukinia - 1 sztuka

cebula szalotka - 2 sztuki

czosnek, ząbek - 2 sztuki

ostra papryka, strąk - 1 sztuka

ser pleśniowy - 100 gramów

krewetki - 15 sztuk

pomidory pelatti, puszka - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Papryki umyj, z każdej z papryki odetnij kapelusz i usuń gniazda nasienne ze środka.

2. Posiekaj ząbki czosnku, chili, cebulę i cukinię pokrój w drobną kosteczkę. Na patelni podsmaż

posiekany czosnek, chili, cebulę i cukinię, dodaj ryż, posiekaną natkę kolendry, sok z cytryny,

rodzynki, orzeszki pinii, posiekane surowe krewetki i pomidory pelatti.

3. Wszystko razem wymieszaj, następnie farszem napełnij do ¾ wysokości papryczki. Do każdej

wlej rozpuszczony bulion warzywny Knorr tak aby tylko przykrył ryż.

4. Pozostałe wolne miejsce w papryce wypełnij fixem Knorr rozmieszanym ze śmietaną a na

wierzchu umieść kawałek sera pleśniowego.

5. Paprykę przykryj kapeluszem i umieść w żaroodpornym naczyniu. Do naczynia wlej pomidory z

puszki i pozostały bulion. Całość szczelnie przykryj folia aluminiową, piecz w piekarniku



nagrzanym do 180°C przez około 40 do 50 minut, aż ryż zrobi się zupełnie miękki.

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


Faszerowane kabaczki z serem feta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kabaczek - 4 sztuki

mięso mielone - 500 gramów

Fix Arrabiata Knorr - 1 opakowanie

olej roślinny - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

ser feta - 1 opakowanie

suszone oregano - 1 szczypta

sól i pieprz do smaku - 1 szczypta

woda - 250 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj czosnek i cebulę, a czerwoną paprykę pokrój w kostkę. Warzywa podsmaż na

rozgrzanym oleju.

2. Dodaj mięso i smaż, aż soki zupełnie odparują. Na koniec dopraw je do smaku szczyptą soli,

pieprzu i suszonego oregano.

3. Kabaczki przekrój na pół i wydrąż z nich miąższ. Do środka nałóż mięsny farsz. Wierzch posyp

pokruszonym serem feta. Tak przygotowane kabaczki umieść w żaroodpornym naczyniu.

4. Fix Knorr wymieszaj z 250 ml zimnej wody. Zagotuj i wlej do naczynia. Całość przykryj folią

aluminiową. Piecz w nagrzanym do 190 °C piekarniku przez około 30 minut. Mięsny farsz

możesz wzbogacić, dodając suszone pomidory.

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


Zapiekane cukinie z serem ricotta
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia żółta - 1 sztuka

cukinia zielona - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr -
1 opakowanie

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

ostra papryka chilli, strąk - 1 sztuka

gałka muszkatałowa - 1 szczypta

cebula szalotka - 1 sztuka

żółtka - 2 sztuki

śmietana 18% - 200 mililitrów

jarmuż lub szpinak - 100 gramów

orzeszki pinii (prażone) - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

bułka tarta - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

ser ricotta - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż posiekaną cebulę, czosnek i chilli, gdy cebula się

zeszkli wrzuć posiekany jarmuż oraz posiekane suszone pomidory. Wszystko razem smaż chwilę,

na koniec dodaj uprażone orzeszki pinii. Farsz odstaw do ostygnięcia.

2. Cukinie umyj przetnij na pół. Delikatnie za pomocą łyżki usuń część pestek ze środka.

3. Do wystudzonego jarmużu dodaj ser ricotta, część startego sera parmezan oraz żółtka, całość

dopraw do smaku gałką muszkatową i ewentualnie, jeśli uznasz to za konieczne, szczyptą soli i

pieprzu. Wymieszaj razem.

4. Farsz nałóż do wydrążonych cukinii. Fix Knorr wymieszaj ze śmietaną, polej po wierzchu cukinii,

całość posyp startym pozostałym parmezanem i tartą bułką. Cukinie piecz w nagrzanym do 190°C

piekarniku przez około 30 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



