
 

PLACKI ZIEMNIACZANE 
NA 14 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Placki ziemniaczane z marchewką i boczkiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

marchew - 1 sztuka

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

boczek w plastrach - 100 gramów

mleko - 750 mililitrów

kwaśna śmietana - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Boczek pokrój w drobną kosteczkę, podsmaż go dokładnie tworząc z niego chrupiące skwarki. Usuń nadmiar tłuszczu.

2. Zawartość torebki Knorr wymieszaj z mlekiem i jajkiem, odstaw na chwilę, aby ciasto zgęstniało.

3. Do ciasta dodaj skwarki z boczku i startą marchewkę. Całość dokładnie wymieszaj.

4. Nakładaj ciasto na rozgrzany olej formując małe placuszki.

5. Placki smaż po około 1 minucie z każdej strony tak, aby uzyskały złoty kolor.

6. Usmażone placki przekładaj na papierowe ręczniki, aby odciągnąć nadmiar tłuszczu. Placki serwuj z kwaśną śmietaną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-marchewka-i-chrupiacym-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placek po węgiersku
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wieprzowina bez kości - 400 gramów

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

olej roślinny - 0.75 szklanek

woda - 2 szklanki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę i obsmaż na patelni. Produkt Knorr Naturalnie Smaczne - Gulasz wymieszaj z 2 szklankami

wody, wlej na patelnię i duś pod przykryciem 20-30 minut.

2. Na 10 minut przed końcem duszenia dodaj pokrojoną w kostkę paprykę.

3. W międzyczasie usmaż cztery placki o średnicy około 15 cm według przepisu na opakowaniu. Na nich podawaj gulasz.

Potrawę możesz udekorować łyżką śmietany lub posypać startym serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placek-po-wegiersku-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki ziemniaczane po góralsku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wędzony boczek - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

wędzony ser - 60 gramów

szczypiorek - 1 pęczek

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr przygotuj według wskazówek podanych na opakowaniu, łącząc go z wodą i jajkiem. Dokładnie wymieszaj i

odstaw na 10 minut.

2. Po tym czasie usmaż placki na patelni z olejem. Smaż ładne i okrągłe placki na złoto z każdej strony. Pamiętaj, aby po

usmażeniu odłożyć je na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

3. Na drugiej patelni podsmaż pokrojony w kostkę boczek i cebulę. Smaż, aż wszystko zrobi się złociste.

4. Teraz na każdym placku połóż farsz z boczku i cebuli.

5. Posyp placki startym serem i posiekanym szczypiorkiem. Podawaj jako przekąskę. Do tak przygotowanych placuszków po

góralsku świetnie pasuje sos z gęstej, kwaśnej śmietany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-po-goralsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki ziemniaczane z fasolką
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pętko kiełbasy - 1 sztuka

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

fasola z puszki - 1 sztuka

woda - 2.5 szklanki

jajko - 1 sztuka

papryka słodka - 1 łyżeczka

papryka ostra - 1 łyżeczka

majeranek - 1 łyżeczka

cebula - 2 sztuki

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Fix Knorr wymieszaj z wodą i jajkiem zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Odstaw ciasto na 10 minut.

2. Następnie smaż na oleju okrągłe placki. Gdy nabiorą rumianej barwy i będą chrupiące, odsącz je ręczniku papierowym.

3. Kiełbasę pokrój w większą kostkę, cebulę drobniej i podsmaż składniki na patelni.

4. Po chwili smażenia dodaj przyprawy i poczekaj, aż nabiorą aromatu.

5. Teraz dodaj koncentrat pomidorowy oraz odsączoną fasolkę z puszki.

6. Wlej kilka łyżek wody i duś całość, aż fasolka zgęstnieje i wszystkie składniki dobrze się połączą. Gotową fasolkę podawaj

z chrupiącymi plackami ziemniaczanymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-fasolka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placek po góralsku
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wieprzowe, np. łopatka - 400 gramów

Fix Gulasz węgierski Knorr - 1 opakowanie

cebula - 2 sztuki

olej - 3 łyżki

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

pieprz do smaku

woda - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso i cebulę pokrój w ok. 1 cm kostkę, dopraw do smaku pieprzem. Obsmaż w garnku na złoty kolor.

2. Fix Knorr wymieszaj z 400 ml wody i dodaj do garnka. Gotuj, aż sos zgęstnieje, a mięso będzie miękkie.

3. Chrupiące placki ziemniaczane Knorr rozmieszaj z wodą i jajkiem. Gdy ciasto zgęstnieje, usmaż cztery duże placki. Ułóż

gulasz na plackach i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placek-po-goralsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki ziemniaczane z krewetkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki - 300 gramów

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr

cebula - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

pęczek szczypiorku - 1 sztuka

starty imbir - 20 gramów

ostra papryka - 1 sztuka

ziarna sezamu - 1 łyżka

olej słonecznikowy - 180 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr według przepisu na opakowaniu, mieszając go z jajkiem i wodą.

Pokrój krewetki w małe kawałki, a cebulę posiekaj. Dodaj je do Fixu Knorr wraz z imbirem, ostrą papryką i ziarnami sezamu.

Całość wymieszaj, a ciasto odstaw na 10 minut, aby zgęstniało.

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

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

4. Na koniec udekoruj danie szczypiorkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-krewetkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące placki ziemniaczane
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

zimna woda - 600 mililitrów

jajko - 1 sztuka

olej słonecznikowy - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Zawartość opakowania wymieszaj z 600 mililitrami zimnej wody i jednym jajem. Ciasto odstaw na 10 minut, aby

zgęstniało.

2. Placki smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiace-placki-ziemniaczane
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Racuszki ziemniaczane z łososiem wędzonym
przepisy.pl

30 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

woda - 600 mililitrów

jaja - 2 sztuki

łosoś wędzony - 3 plastry

cytryna - 1 sztuka

mąka - 4 łyżki

olej słonecznikowy do smażenia - 50 mililitrów

jogurt naturalny - 1 opakowanie

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

tymianek lub rozmaryn - 3 szczypty

Sposób przygotowania:

1. Zawartość torebki wymieszaj z wodą i odstaw na 10 minut.

2. Białka oddziel od żółtek i ubij na pianę.

3. Do ciasta dodaj żółtka, mąkę i wymieszaj.

4. Do ciasta dodaj pianę i delikatnie wymieszaj.

5. Jogurt wymieszaj z posiekanym czosnkiem i rozmarynem. Dopraw do smaku kilkoma kropelkami soku z cytryny.

6. Racuszki nakładaj na rozgrzany tłuszcz stołową łyżką. Każdy placek, gdy usmaży się na złoty kolor, udekoruj kawałkiem

łososia i odwróć, by usmażył się również z drugiej strony.

7. Gotowe racuszki skrop cytryną i podawaj z sosem jogurtowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/racuszki-ziemniaczane-z-lososiem-wedzonym-i-sosem-jogurtowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki po węgiersku z kurczakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka - 3 sztuki

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

bulion wołowy - 700 mililitrów

papyka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

pieczarki - 10 sztuk

cebula - 2 sztuki

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

papryka słodka - 1 łyżeczka

papryka ostra - 1 łyżeczka

majeranek suszony - 1 łyżeczka

mąka pszenna - 3 łyżki

kwaśna śmietana - 4 łyżki

olej do smażenia - 30 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka opłucz i pokrój w dużą kostkę. Dwie łyżki mąki wymieszaj z łyżeczką słodkiej papryki i odrobiną soli, a

następnie obtocz w niej kawałki kurczaka. Na rozgrzanej na patelni oliwie zrumień mięso.

2. Papryki oraz cebule pokrój w dużą kostkę, pieczarki pokrój w ćwiartki. W garnku rozgrzej oliwę, przesmaż cebulę z

koncentratem. Dodaj pokrojoną paprykę, pieczarki, oprósz łyżką mąki, wymieszaj, a następnie zalej 1/3 bulionu i doprowadź

do wrzenia. Duś chwilę.

3. Następnie dodaj zrumienionego kurczaka, wymieszaj razem i uzupełnij resztą bulionu. Gotuj około 10 minut. Dopraw

majerankiem, ostrą papryką i jeśli zajdzie taka potrzeba - solą.

4. Przygotuj ciasto Fix Knorr według przepisu umieszczonego na opakowaniu. Następnie smaż placki, duże na całą patelnię.

5. Gotowy gulasz podawaj na chrupiących plackach ziemniaczanych z łyżką kwaśnej śmietany. Udekoruj gałązkami

świeżego majeranku lub innych ziół.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-po-wegiersku-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki po węgiersku z pieczarkami
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pieczarki - 400 gramów

wieprzowina - 500 gramów

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

bulion wołowy - 500 mililitrów

papryka zielona - 2 sztuki

cebula - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek suszony - 1 łyżka

śmietana 36% - 100 mililitrów

kwaśna śmietana - 4 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

słodka papryka - 1 łyżka

białe wino - 100 mililitrów

sól i pieprz do smaku

świeży majeranek do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Mięso opłucz i pokrój w dużą kostkę. Mąkę wymieszaj ze sproszkowaną papryką, a następnie obtocz w niej kawałki mięsa.

Umyte pieczarki pokrój w ćwiartki, papryki oraz cebule w dużą kostkę. Czosnek rozgnieć.

2. W garnku, na rozgrzanej oliwie, przesmaż pieczarki, dodaj cebulę, paprykę oraz czosnek – smaż chwilę, następnie wyjmij

z garnka.

3. W tym samym garnku ponownie rozgrzej nieco oliwy i przesmaż oprószone mąką mięso. Dodaj przesmażone wcześniej

warzywa i pieczarki, następnie wlej wino i zredukuj jego objętość. Całość uzupełnij bulionem, doprowadź do wrzenia i gotuj

do momentu, gdy mięso będzie miękkie.

4. Pod koniec duszenia dodaj śmietanę 36% i dopraw do smaku otartym majerankiem, pieprzem oraz solą, jeśli zajdzie taka

potrzeba.

5. Przygotuj ciasto zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu Fix Knorr.

6. Usmaż ziemniaczane placki- powinny być wielkości patelni. Gotowy gulasz z pieczarkami podawaj na ziemniaczanym

placku z łyżką kwaśnej śmietany i gałązką świeżego majeranku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-po-wegiersku-z-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki ziemniaczane z żurawiną i oscypkiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

oscypek - 100 gramów

żurawina - 50 gramów

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

mleko - 750 mililitrów

olej roślinny - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Ciasto przygotuj według przepisu z opakowania Knorr. Dodaj do niego pokrojony w kostkę ser oscypek.

2. Placki smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. Podawaj z żurawiną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-zurawina-i-oscypkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki ziemniaczane z wędzonym łososiem - VIDEO
przepisy.pl

30 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

wędzony łosoś - 200 gramów

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

kapary - 2 łyżki

zielone oliwki - 50 gramów

czarne oliwki - 50 gramów

pęczek szczypiorku - 1 sztuka

serek homogenizowany naturalny - 1 sztuka

cytryna - 1 sztuka

czarny pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj Fix Chrupiące placki ziemniaczane według przepisu podanego na opakowaniu, mieszając go z jajkiem i wodą.

Odstaw na 10 minut, aby zgęstniał. Następnie łososia, oliwki oraz kapary pokrój drobno i wymieszaj z masą na placki.

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

3. Usmażone placki układaj na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

4. Placki serwuj z serkiem homogenizowanym, doprawionym sokiem z cytryny, posiekanym szczypiorkiem i odrobiną

czarnego pieprzu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-wedzonym-lososiem-video
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki po węgiersku
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łopatka wieprzowa - 0.7 kilogramów

Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr - 1 opakowanie

Rosół wołowy Knorr - 1 sztuka

białe cebule - 2 sztuki

ząbek czosnku - 4 sztuki

papryka czerwona i żółta - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

słodka papryka - 10 gramów

ostra papryka - 10 gramów

majeranek (najlepiej świeży) - 15 gramów

kminek - 5 gramów

koncentrat pomidorowy - 30 gramów

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść i pokrój w kostkę szerokości 1,5 centymetra. Podobnie paprykę.

2. Cebule pokrój w drobną kostkę, czosnek posiekaj. Na dobrze rozgrzanym tłuszczu smaż mięso, dodaj cebule i czosnek.

Jak się zrumienią dodaj mieloną ostrą i słodką paprykę oraz kminek i pozwól, żeby przyprawy również się podsmażyły.

3. Zalej całość 700 ml wody, dodaj kostkę Knorr oraz koncentrat pomidorowy. Duś powoli około 30 minut, do momentu, kiedy

mięso będzie miękkie. Pod koniec duszenia dodaj świeżą, podsmażoną paprykę.

4. Fix Chrupiące placki ziemniaczane Knorr przygotuj według przepisu na opakowaniu.

5. Gulasz na końcu dopraw świeżym majerankiem i podawaj natychmiast, na świeżo usmażonych, chrupiących plackach.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-po-wegiersku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placek po węgiersku z dwoma rodzajami mięs
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 1 kilogram

Fix Naturalnie smaczne Gulasz Knorr - 1 opakowanie

jajka - 2 sztuki

mąka - 4 łyżki

cebula - 2 sztuki

mięso wieprzowe - 250 gramów

udziec wołowy - 250 gramów

marchew - 1 sztuka

seler - 20 gramów

pietruszka - 1 sztuka

liść laurowy - 1 sztuka

ziele angielskie - 2 sztuki

papryczka chili - 1 sztuka

pieprz do smaku

olej do smażenia

woda - 300 mililitrów

kwaśna śmietana do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Mięsa pokrój w kostkę i oprósz pieprzem. Warzywa obierz i pokrój w niewielką kostkę, a cebulę posiekaj.

2. Przesmaż na patelni mięsa, dodaj cebulę i warzywa. Smaż kilka minut. Zalej wodą i dodaj liść laurowy, ziele angielskie

oraz posiekaną papryczkę chili. Gotuj, aż mięso będzie miękkie.

3. Dodaj produkt Knorr Naturalnie Smaczne - Gulasz i dopraw pieprzem.

4. Ziemniaki zetrzyj na drobnej tarce, dodaj jajka, posiekaną cebulę i mąkę. Dokładnie wymieszaj. Smaż duże placki – około

15 cm średnicy – na złocisto z obu stron. Odsącz z tłuszczu na ręczniku papierowym.

5. Na każdym placku ułóż łyżkę gulaszu i złóż na pół. Podawaj z kleksem śmietany.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placek-po-wegiersku-z-dwoma-rodzajami-mies-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

