
 

DANIA WEGETARIAŃSKIE

przepisy.pl



Pieczony bakłażan z soczewicą i serem feta
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

średniej wielkości bakłażan - 2 sztuki

papryka - 1 sztuka

duża cebula - 1 sztuka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

suszone oregano - 1 łyżeczka

czerwona soczewica - 200 gramów

ser feta - 150 gramów

świeża mięta do dekoracji

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do temperatury 200° C.

2. Cebulę, paprykę i bakłażany pokrój w grubą 2 cm kostkę. Warzywa wymieszaj z oliwą, rozłóż

na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem. Piecz około 30 minut do miękkości, mieszając

warzywa co jakiś czas. Po upieczeniu warzywa odstaw do wystygnięcia.

3. W międzyczasie ugotuj soczewicę: w jednym litrze wody rozpuść dwa buliony na włoszczyźnie,

wsyp soczewicę, gotuj około 15 minut, aż zmięknie. Nadmiar płynu odlej, przecedzając

ugotowaną soczewicę.

4. Na talerz wyłóż porcje soczewicy, rozsuń ją łyżką na boki, nałóż upieczone warzywa, całość

posyp pokruszoną fetą. Posyp z wierzchu posiekaną miętą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-baklazan-z-soczewica-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Czerwona fasola w stylu TIKKA MASALA
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne - 1
opakowanie

kmin rzymski - 1 łyżka

sproszkowane ziarenka kolendry - 1 łyżka

garam masala - 1 łyżka

goździki - 2 sztuki

laska cynamonu - 1 sztuka

czosnek - 2 ząbki - 2 gramy

pomidory - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

olej roślinny - 2 łyżki

puszka czerwonej fasoli - 400 gramów

młode kolby kukurydzy - 1 słoik

jogurt - 2 łyżki

kiełki fasoli garść

ryż - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj ryż, na sypko, według wskazówek na opakowaniu.

2. Pokrój w kostkę cebulę i pomidory, posiekaj czosnek. Kolby kukurydzy przekrój pod skosem na

pół, fasolę odcedź z zalewy i przepłucz pod bieżąca woda.

3. W garnku na rozgrzanym oleju podsmaż cebulę z goździkami i cynamonem , gdy cebula zacznie

delikatnie brązowieć, dodaj czosnek, pomidory, kmin, rzymski, kolendrę, garam masala oraz

produkt do lasagne. Do garnka wlej pół szklanki wody, całość dokładnie wymieszaj. Gotuj pod

przykryciem przez 2-3 minuty.

4. Do powstałego sosu dodaj kukurydzę, fasolę i jogurt. Całość gotuj jeszcze kolejne 2 minuty, na

koniec dodaj kiełki sojowe.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/czerwona-fasola-w-stylu-tikka-masala
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka kuskus z suszonymi owocami i
orzechami pinii

przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

1/4 łyżeczki cynamonu

kasza kuskus - 250 gramów

świeża mięta - 2 łyżki

suszone morele - 100 gramów

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1
opakowanie

orzeszki piniowe - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

suszona żurawina - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. 500ml wody zagotuj z cynamonem , wrzącą wodą zalej kaszę kuskus, przykryj i odstaw na 20

minut, aby kasza była miękka. Odstaw do wystygnięcia.

2. Drobno posiekaj mięte. Morele posiekaj w grubsze kawałki.

3. Przygotuj sos sałatkowy, mieszając go z trzema łyżkami oliwy i trzema łyżkami wody, zgodnie z

instrukcją przygotowania.

4. Na gorącej patelni delikatnie upraż orzechy na złoty kolor.

5. Wystudzony kuskus wymieszaj z suszonymi owocami , orzeszkami, miętą oraz sosem

sałatkowym.

6. Dodaj nieco więcej oliwy z oliwek, jeśli to konieczne. Sałatkę odstaw na około 10 minut w

chłodne miejsce, aby smaki się przegryzły.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-kuskus-z-suszonymi-owocami-i-orzechami-pinii
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Strudel z serem i brokułami
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mała cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

brokuł - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

ementaler - 200 gramów

czarny pieprz świeżo zmielony

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka
makaronowa z szynką - 1 opakowanie

ciasto filo - 1 opakowanie

oliwa z oliwek - 4 łyżeczki

śmietana - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Brokuł pokrój w drobne różyczki. Cebulę i czosnek drobno posiekaj , zeszklij je w garnku na

rozgrzanej oliwie.

2. Do garnka dodaj śmietanę, gotuj pod przykryciem około 3 minut, aż brokuły zrobią się miękkie.

Dodaj produkt do zapiekanek, całość dokładnie wymieszaj, gotuj jeszcze kolejne 2 minuty- sos

powinien być bardzo gęsty. Garnek z brokułami odstaw na bok do przestygnięcia.

3. Do brokułów dodaj jedno jajko i ser, całość dopraw do smaku świeżo zmielonym pieprzem.

Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

4. Na desce wyłóż trzy płaty ciasta do strudla, przesmaruj każdy płat z wierzchu oliwą, ułóż jeden

na drugim. W środek wyłóż farsz z brokułów i sera. Brzegi ciasta zawiń do środka, następnie

całość zroluj sztywno, starając się aby farsz nie wydostał się na zewnątrz.

5. Gotowego strudla nakłuj wykałaczką, umieść na tacy do pieczenia wyłożonej pergaminem.

Piecz w nagrzanym do 200*C piekarniku, około z 25-30 minut do uzyskania złotego koloru.

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

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


Risotto z grzybami
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

suszone borowiki - 10 gramów

szalotka - 2 sztuki

natka pietruszki - 1 łyżka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Ryż do risotto typu Arborrio lub Camaroli -
250 gramów

białe wytrawne wino - 150 mililitrów

biały pieprz - 1 szczypta

ząbek czosnku - 1 sztuka

parmezan - 30 gramów

mieszane grzyby (mogą być mrożone lub
pieczarki) - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Suszone grzyby namocz przez 10 minut w gorącej wodzie. Obierz i drobno posiekaj szalotkę.

Posiekaj natkę pietruszki i czosnek. Grzyby pokrój na kawałki i zetrzyj ser. Rozpuść bulion w 750

ml wody.

2. Na rozgrzanej oliwie podsmaż szalotkę i czosnek. Gdy cebula zrobi się szklista, dodaj grzyby.

Smaż kilka minut. Dodaj ryż i wszystko razem smaż kolejną minutę, cały czas mieszając.

3. Ryż zalej winem i gotuj, aż wino prawie zupełnie odparuje, dodaj posiekane suszone grzyby

razem z zalewą, dodaj jeszcze część bulionu. Wszystko razem gotuj, aż ryż wciągnie płyny.

Stopniowo dodawaj więcej bulionu, aż ryż zrobi się miękki. Powinno to zająć około 20 minut.

Całość dopraw pieprzem, wymieszaj z parmezanem i zieloną natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/risotto-z-grzybami-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kolorowy ratatouille
przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

cebula - 1 sztuka

2 ząbki czosnku

bakłażan średniej wielkości - 1 sztuka

średniej wielkości cukinia - 2 sztuki

czerwona papryka - 1 sztuka

zielona papryka - 1 sztuka

średniej wielkości marchewki - 2 sztuki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

obrane pomidory z puszki - 400 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę, bakłażana, cukinię i obie papryki pokrój w grubą na 2 cm kostkę. Marchew obierz,

przekrój po długości na pół, pokrój w cienkie pół plastry, a czosnek posiekaj.

2. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmaż warzywa- zaczynając od cebuli, marchwi i papryki,

dodaj czosnek i pomidory z puszki. Dodaj bulion na włoszczyźnie i gotuj pod przykryciem około

20-25 minut, w razie potrzeby możesz dodać więcej wody.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kolorowy-ratatouille
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Groch włoski i pilaw z ryżu
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ciecierzyca suszona lub z puszki - 200
gramów

2 ząbki czosnku

cebula - 1 sztuka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 2 sztuki

ryż długoziarnisty - 250 gramów

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

cynamon - 1 szczypta

1/2 pęczka świeżego koperku lub tymianku

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę namocz przez noc w zimnej wodzie, na drugi dzień wypłucz i zalej litrem świeżej

wody. Dodaj ryż, kostki rosołowe i cynamon.

2. Cebulę i czosnek drobno posiekaj, zeszklij je na rozgrzanej oliwie, dodaj koncentrat

pomidorowy. Wszystko razem chwilę smaż, dodaj do garnka z ciecierzycą.

3. Wszystko razem gotuj na małym ogniu, około 20 minut, aż ryż i ciecierzyca staną się miękkie.

W razie potrzeby możesz dodać więcej wody.

4. Po ugotowaniu, groch z ryżem odstaw na 5-10 minut pod przykryciem , po czym rozmieszaj

widelcem. Dopraw posiekanym koperkiem lub tymiankiem .

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

https://www.przepisy.pl/przepis/groch-wloski-i-pilaw-z-ryzu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z soczewicy z dynią
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mała dynia - 1 sztuka

papryka - 2 sztuki

czerwona cebula - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

sucha zielona soczewica - 200 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 6 łyżek

ser feta - 200 gramów

rukola - 75 gramów

orzechy włoskie - 100 gramów

pesto - 2 łyżki

ocet balsamiczny - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200° C, tacę z piekarnika wyściel pergaminem. Dynię przekrój na pół,

obierz, usuń z niej pestki, pokrój w grubą kostkę około 1,5 na 1,5 cm. Kostkę rosołową Knorr

rozmieszaj w misce z oliwą na pastę, natrzyj nią pokrojoną dynię. Całość wstaw do piekarnika na

10-15 minut. Po tym czasie dynię odstaw na bok do ostygnięcia.

2. W międzyczasie czerwoną cebulę pokrój w cienkie cząstki, pomidory również pokrój w cząstki i

ugotuj soczewicę do miękkości.

3. Pesto wymieszaj z octem balsamicznym i oliwą. W tak przygotowanym dressingu wymieszaj

wszystkie składniki. Liście rukoli ułóż na talerzu, na liście połóż zamarynowane warzywa. Całość

posyp po wierzchu pokruszona fetą, sałatkę podawaj z kromką chleba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-soczewicy-z-dynia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Crespelle, czyli zapiekane naleśniki z
gorgonzolą i cukinią

przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mleko - 300 mililitrów

jajka - 2 sztuki

mąka - 150 gramów

Rozdrobnione pomidory pelatti - 400
gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti
Bolognese - 1 opakowanie

cukinia - 1 sztuka

ser gorgonzola - 150 gramów

kilka łyżek oleju roślinnego do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj naleśniki, w tym celu wymieszaj mąkę z jajkiem i mlekiem, dodaj łyżkę lub dwie oleju

– gotowe ciasto powinno być gładkie, o konsystencji śmietany. W razie potrzeby dodaj więcej

mleka lub mąki.

2. Na rozgrzanej, natłuszczonej patelni wylewaj ciasto naleśnikowe, jednocześnie

rozprowadzając je po powierzchni patelni.

3. Naleśniki smaż po kilkanaście sekund z każdej strony - tak, aby były złociste.

4. Przygotuj sos pomidorowy, w tym celu pokrojone pomidory z puszki, pomieszaj z produktem do

spaghetti bolognese i zagotuj.

5. Gorgonzolę zetrzyj na tarce. Cukinię pokrój w drobna kostkę, przesmaż ją na patelni, na

rozgrzanym oleju, dodaj rozdrobniona gorgonzolę. Dokładnie wymieszaj. Powstały farsz nałóż na

naleśniki. Najpierw zwiń brzegi do środka, a następnie zroluj naleśniki.

6. Gotowe roladki obsmaż na patelni i podawaj z sosem pomidorowym, oprószonym porwaną

bazylią.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/crespelle-czyli-zapiekane-nalesniki-z-gorgonzola-i-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Quiche ze szpinakiem i pomidorami
przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ser Philadelphia - 100 gramów

margaryna Kasia - 100 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

świeży szpinak - 200 gramów

bułka tarta - 2 łyżki

pomidory - 250 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

świeże zioła: oregano, pietruszka, koper

cebula - 2 sztuki

2 ząbki czosnku

jajka - 4 sztuki

śmietana 12% - 200 mililitrów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Twardy ser, np. Gruyere - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Foremkę na tatrę wysmaruj tłuszczem , oprósz bułką tartą albo wyłóż pergaminem. W misce

szybko zagnieć ciasto łącząc margarynę, ser Philadelphia i mąkę w gładką masę. Ciasto

rozpłaszcz na płaski placek, wstaw do zamrażalki na około 20 minut. Po tym czasie ciasto przełóż

na stolnice oprószoną mąką, rozwałkuj cienki placek i umieść go w przygotowanej foremce. Do

środka włóż porcelanowe kulki lub nasyp do środka grochu. Całość piecz w 200*C przez około 10

minut, aż ciasto zrobi się delikatnie rumiane. Po upieczeniu usuń kulki.

2. Rozmrożony szpinak odciśnij z soku, pomidorki przekrój na pół, cebule, czosnek, zioła drobno

posiekaj, zetrzyj ser na tarce.

3. Na rozgrzanej oliwie podsmaż cebulę i czosnek, dodaj szpinak, całość smaż chwilę, dopraw do

smaku bulionetką warzywną.

4. W misce pomieszaj jajka ze śmietaną i serem, dodaj zioła , szpinak i pomidorki. Masę delikatnie

przemieszaj i wlej do foremki z ciastem.

5. Całość wstaw do nagrzanego do 200*C piekarnika na około 30 minut, aż masa zrobi się zwarta.

https://www.przepisy.pl/przepis/quiche-ze-szpinakiem-i-pomidorami


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


Sałatka z soczewicy z warzywami
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

soczewica zielona lub brązowa - 150
gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

pieczarki - 100 gramów

fasolka szparagowa - 100 gramów

cytryna - 1 sztuka

oliwa do podsmażenia pieczarek - 2 łyżki

oliwa z oliwek do sałatki - 3 łyżki

pieprz - 1 szczypta

natka pietruszki - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Soczewicę wypłucz pod zimną, bieżącą wodą. Przełóż do garnka, dodaj kostkę rosołową Knorr i

około 400 ml wody. Całość gotuj pod przykryciem około 30 minut aż soczewica zrobi się miękka i

wchłonie bulion. Na koniec soczewicę przecedź, usuwając nadmiar bulionu.

2. Marchew obierz, pokrój w talarki, fasolkę w 2-3 cm kawałki, a grzyby pokrój w ćwiartki.

Pokrojone grzyby usmaż na dwóch łyżkach oliwy. Fasolkę i marchew ugotuj w wodzie do

miękkości – wystudź.

3. W misce wymieszaj oliwę z sokiem z cytryny, dodaj wszystkie składniki. Całość dopraw

pieprzem i posiekaną natką pietruszki do smaku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-soczewicy-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z bulgurem i fetą
przepisy.pl

5 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

kasza bulgur lub kuskus - 250 gramów

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

cebula dymka ze szczypiorkiem - 4 sztuki

świeża mięta - 2 łyżki

natka pieruszki - 1 pęczek

pomidory koktajlowe - 250 gramów

ser feta - 150 gramów

ciecierzyca z puszki - 1 słoik

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W garnku zagotuj 500 ml wody , rozpuść w niej jedną kostkę rosołową, wsyp bulgur, kaszę

przykryj, odstaw na około 20 minut, aby zmiękła.

2. Cebulę pokrój w kostkę, szczypior, miętę i natkę pietruszki drobno posiekaj. Pomidory przekrój

na cztery części, pokrusz serem feta.

3. W misce przygotuj sos sałatkowy , połącz go z bulgarem, ciecierzycą, posiekanymi ziołami i

pomidorkami. Tak przygotowaną sałatkę posyp pokruszonym serem feta.

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

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

