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Cukinia pieczona
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowo-wołowo - 400 gramów

cukinia - 2 sztuki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese 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. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Mięso mielone wraz z cebulą podsmaż aż będzie rumiane, ok. 8 minut. Przygotuj ziołowy

sos dodając do mięsa pomidory z puszki i produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese oraz pół szklanki wody.

Wszystko wymieszaj i duś aż zgęstnieje.

2. W między czasie umyj dokładnie cukinię, odetnij końcówki i przetnij je wzdłuż na pół. Wydrąż łyżeczką środek. Wydrążone

cukinie wypełnij mięsnym farszem.

3. Całość posyp serem i zapiekaj przez 10 minut w 180 stopniach.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cukinia-pieczona
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane ziemniaki z mięsem i pomidorami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże ziemniaki - 4 sztuki

mięso mielone wieprzowe - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese 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 produkt Knorr Naturalnie smaczne -

Spaghetti Bolognese. 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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-ziemniaki-z-miesem-i-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cukinia faszerowana indykiem
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr -
1 opakowanie

filet z indyka - 200 gramów

pieczarki - 8 sztuk

pomidory suszone - 5 sztuk

szalotka - 2 sztuki

oliwa z pomidorów suszonych - 3 łyżki

śmietana 12% - 200 gramów

jajka - 1 sztuka

ser parmezan starty - 4 łyżki

kiełki słonecznika 2 garski

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w kostkę 2x2 cm, pieczarki pokrój w ósemki, pomidory w paseczki a szalotkę posiekaj. Zawartość opakowania

Knorr wymieszaj ze śmietaną i 100 ml wody.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż mięso, szalotkę oraz pieczarki. Dodaj pomidory a następnie wlej przygotowaną

śmietanę. Całość zagotuj, następnie lekko wystudź, wbij jajko i wymieszaj.

3. Umyte i osuszone cukinie przekrój wzdłuż na pół i wydrąż ich środki w taki sposób, aby powstały „łódeczki”.

4. Cukinie napełnij przygotowanym farszem, posyp serem i ułóż na blasze wyłożonej pergaminem. Wstaw do nagrzanego do

190 st. C piekarnika i zapiekaj 15 minut. Gotowe cukinie wyjmij z piekarnika, posyp po wierzchu kiełkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cukinia-faszerowana-indykiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane pomidory z mięsem i ryżem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 200 gramów

pomidory - 8 sztuk

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory z puszki - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

ugotowany ryż - 1 szklanka

mozzarella - 1 sztuka

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

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

2. Do mięsa dodaj posiekane pomidory z puszki razem z sokiem oraz produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti

Bolognese. Wszystko wymieszaj i duś, aż dobrze zgęstnieje.

3. Farsz wymieszaj z wcześniej ugotowanym ryżem. Możesz dodatkowo doprawić go świeżymi ziołami, np. bazylią.

4. Ze świeżych pomidorów odetnij kapelusze z ogonkiem i łyżeczką pozbądź się pestek. Możesz posiekać pomidorowe

pestki i dodać je do mięsnego farszu.

5. Do pustych pomidorów nakładaj farsz. Na wierzchu połóż plasterek sera mozzarella.

6. Przykryj pomidory kapeluszami i zapiekaj w temperaturze 220 °C przez 10 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-pomidory-z-miesem-i-ryzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowana papryka z serem wędzonym
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 400 gramów

papryka żółta - 2 sztuki

papryka czerwona - 2 sztuki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbki czosnku - 2 sztuki

ser wędzony - 120 gramów

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

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

2. Jedną paprykę pokrój w drobną kostkę. Cebulę i czosnek posiekaj. Podsmaż wszystko na patelni.

3. Dodaj mięso mielone i smaż około 8 minut.

4. Do mięsa dodaj pokrojone pomidory z puszki razem z sokiem oraz produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti

Bolognese. Wszystko wymieszaj i duś, aż sos zgęstnieje. Farsz możesz doprawić mielonym kminkiem.

5. Gotowy farsz wymieszaj ze startym serem i nałóż do przygotowanych papryk. Przykryj je kapeluszami i zapiekaj przez 20

minut w 180 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowana-papryka-z-serem-wedzonym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ekspresowe faszerowane papryki z wędzonym serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 400 gramów

papryka żółta - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

ser wędzony - 120 gramów

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Z papryk odetnij końcówki z ogonkiem, oczyść je wewnątrz usuwając pestki i białe przerosty .

2. Pokrojoną w kostkę cebulę podsmaż na patelni, dodaj mięso mielone i smaż ok. 8 minut. Przygotuj ziołowy sos dodając

pomidory z puszki i produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese. Wszystko wymieszaj i duś aż zgęstnieje.

3. Gotowy farsz wymieszaj ze startym serem i nałóż do przygotowanych papryk. Przykryj je kapeluszami i zapiekaj przez 20

minut w 180 stopniach.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/ekspresowe-faszerowane-papryki-z-wedzonym-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

