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Hiszpański gulasz z biała fasolą
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jagnięcina (np.udziec) lub wieprzowina - 1 kilogram

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 2 opakowania

pomidory pelatti z puszki - 1 opakowanie

papryczka chilli - 1 sztuka

kapary - 2 łyżki

szalotki - 6 sztuk

czerwone wino - 300 mililitrów

biała fasola wcześniej obgotowana - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

gałązki rozmarynu - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojone w kostkę mięso. Gdy odparują wszystkie soki dodaj przekrojone na pół cebulki i

smaż aż się zarumienią. Wlej czerwone wino i gotuj tak długo aż zupełnie odparuje.

2. Do garnka włóż posiekaną papryczkę chilli, kapary, dodaj podgotowana wcześniej białą fasolę, kilka gałązek rozmarynu.

3. Dodaj pomidory, następnie wlej 400 ml wody, dodaj Knorr Naturalnie smaczne - zagęści i doprawi on odpowiednio

potrawę.

4. Całość duś pod przykryciem około 40 minut aż mięso zmięknie a sos zgęstnieje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/hiszpanski-gulasz-z-biala-fasola
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kremowa zupa pomidorowa
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cebula - 1 sztuka

gałązki świeżego tymianku - 1 sztuka

pasta pomidorowa - 70 gramów

pomidory bez skórki - 2 słoiki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

śmietana 12% - 125 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka w proszku - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. W garnku rozgrzej oliwę, podsmaż na niej cebulę i czosnek, aż zrobią się delikatnie rumiane. Dodaj tymianek i pomidory z

puszki.

2. Produkt do spaghetti wymieszaj z 350 ml wody, połącz go w garnku z gotującymi się pomidorami. Zupę gotuj, mieszając co

jakiś czas, przez co najmniej 10 minut.

3. Na koniec usuń z zupy gałązkę tymianku, dopraw do smaku ostrą papryką, zabiel śmietaną i zmiksuj na gładko mikserem.

Podawaj z chrupiącym chlebem np. z oliwkowym tapenade.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kremowa-zupa-pomidorowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpeciki w sosie curry
przepisy.pl

20 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone drobiowe - 400 gramów

bułka tarta - 3 łyżki

kmin rzymski - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

kawałek cynamonu

czosnek ząbek - 2 sztuki

curry madras - 2 łyżki

goździki - 2 sztuki

olej rzepakowy - 3 łyżki

pomidory - 2 sztuki

mleko kokosowe - 1 puszka

natka kolendry - 1 pęczek

Fix Naturalnie Smaczne Klopsiki w sosie pomidorowym Knorr - 1
opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i pomidory pokrój w drobną kostkę, a ząbki czosnku i natkę kolendry posiekaj.

2. W misce zmieszaj mięso mielone z kminem rzymskim, tartą bułką i połową opakowania Klopsików w sosie pomidorowym

Knorr. Z powstałego w ten sposób farszu uformuj mięsne kulki.

3. W garnku na rozgrzanym oleju podsmaż cynamon, goździki, przyprawę curry. Smaż przyprawy około 15 sekund, aż zaczną

mocno pachnieć, dodaj wtedy czosnek i cebulę i smaż wszystko razem, aż cebula zacznie się rumienić.

4. Dodaj pomidory i smaż wszystko razem przez kolejną minutę, potem dodaj mleko kokosowe i pozostała część produktu

Knorr.

5. Do gotującego się sosu powoli dodawaj mięsne kulki, delikatnie mieszając, tak aby się nie rozpadły. Wszystko razem gotuj

pod przykryciem jeszcze kilka minut, aż mięso będzie miękkie w środku. Pulpety w sosie curry podawaj z ryżem, posyp je

obficie natką kolendry.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpeciki-w-sosie-curry
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bogracz tradycyjny
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

wołowina - 1 kilogram

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 2 opakowania

cebula czerwona - 300 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka żółta - 1 sztuka

ząbki czosnku - 4 sztuki

smalec - 100 gramów

kminek

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Wołowinę opłucz pod bieżącą zimną wodą. Osusz ręcznikiem papierowym i pokrój w kostkę ok. 2x2 cm.

2. Cebulę pokrój w kostkę, czosnek wyciśnij przez praskę lub drobno posiekaj. Paprykę pokrój w kostkę ok. 1x1 cm.

3. W garnku rozgrzej tłuszcz i zrumień mięso. Następnie dodaj cebulę, czosnek i paprykę. Dopraw kminkiem.

4. Do obsmażonych składników wlej wodę i dodaj Fix Knorr Naturalnie Smaczne - Gulasz. Całość mieszaj do momentu, aż

się zagotuje, następnie duś na małym ogniu pod przykryciem przez około 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bogracz-tradycyjny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zupa z czerwonej soczewicy
przepisy.pl

60 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

czerwona soczewica - 120 gramów

marchewka - 460 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

oliwa z oliwek - 3 łyżki

przecier pomidorowy - 400 mililitrów

woda - 1 litr

kromka pieczywa żytnio-razowego - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Marchew umyj, obierz, pokrój w plasterki i przesyp do garnka, dodaj soczewicę, wodę i przecier pomidorowy. Gotuj przez

ok. 20 min.

2. Następnie dodaj saszetkę Naturalnie Smaczne! Spaghetti Bolognese. Gotuj razem ok. 10 min. aż do miękkości warzyw.

3. Zmiksuj z oliwą z oliwek.

4. Pieczywo pokrój w kostkę i podsmaż na suchej patelni. Grzankami posyp zupę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zupa-z-czerwonej-soczewicy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

