
 

SŁODKIE PLACUSZKI
NA ŚNIADANIE, DO LUNCHBOXA,

NA PODWIECZOREK

przepisy.pl



Pancakes z bananami i syropem klonowym
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

banan - 1 sztuka

mleko - 250 mililitrów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

syrop klonowy

Sposób przygotowania:

1. Fix puszyste placki z jabłkami Knorr wymieszaj z 250 ml zimnego mleka.

2. Ciasto nakładaj na rozgrzany tłuszcz, formując małe placki. Smaż je na złoty kolor z obu stron.

3. Usmażone placki układaj na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Podawaj je z plastrami banana, polane sosem klonowym.

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


Placki owsiane
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

płatki owsiane - 100 gramów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

mleko - 1.5 szklanek

olej do smażenia - 0.5 szklanek

rodzynki - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Płatki owsiane oraz rodzynki wymieszaj i zalej mlekiem, aby napęczniały.

2. Wsyp do mleka zawartość opakowania Fix Knorr, wymieszaj i odstaw ciasto na 10 minut.

3. Rozgrzej lekko olej na szerokiej patelni i smaż okrągłe placki po kilka minut z każdej strony.

Powinny być chrupiące i rumiane.

4. Po usmażeniu placuszków, odsącz je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Podawaj

ze świeżymi owocami.

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


Placki z jagodami
przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

jagody świeże lub mrożone - 150 gramów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

maślanka - 1.5 szklanek

mleko - 1 szklanka

cukier puder - 20 gramów

olej - 3 łyżki

masło - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj jedną szklankę mleka, maślanki i Fix Knorr.

2. Dodaj jagody i ponownie delikatnie wymieszaj.

3. Placki smaż powoli na rozgrzanym oleju z masłem tak, aby były rumiane z obu stron.

4. Podawaj polane pozostałą maślanką, posypane jagodami i cukrem pudrem.

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


Puszyste placki z makiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mak gotowy z puszki - 150 gramów

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

mleko - 1 szklanka

rodzynki - 0.5 szklanek

rum - 2 łyżki

cukier puder

olej do smażenia - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Zawartość opakowania Fix Knorr połącz z mlekiem i odstaw na 10 minut.

2. Rodzynki namocz w rumie i również odstaw na 10 minut.

3. Połącz ciasto z rodzynkami i makiem.

4. Rozgrzej lekko olej na szerokiej patelni i smaż okrągłe placki po kilka minut z każdej strony.

Powinny być chrupiące i rumiane.

5. Odsącz placki z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Podawaj posypane cukrem

pudrem.

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


Placki z białym serem i siemieniem lnianym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Do placków z jabłkami Knorr - 1
opakowanie

mleko 2% - 250 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 50 mililitrów

chudy twarożek - 200 gramów

ziarna siemienia lnianego - 30 gramów

jagody - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Aby uzyskać puszyste placki fix Knorr wymieszaj z 250 ml ziemnego mleka, a następnie dodaj

pokruszony biały ser i siemię lniane.

2. Na rozgrzany tłuszcz łyżką nakładaj placki. Na wierzch każdego placka ułóż odrobinę jagód.

Poza sezonie możesz użyć mrożonych.

3. Placki smaż powoli z obu stron na złoty kolor. Placki podawaj posypane cukrem pudrem.

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

