
 

7 INSPIRACJI NA
DOMOWE FAST FOODY 

przepisy.pl



Domowa pizza
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

mąka pszenna do podsypania - 200 gramów

drożdże - 4.5 gramów

cukier - 50 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

sól - 2.5 gramy

woda - 300 mililitrów

czerwona cebula - 1 sztuka

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

pomidorki koktajlowe - 50 gramów

tarta mozzarella - 100 gramów

rukola - 100 gramów

kiełbasa pepperoni - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą dobrze wyrabiając. Gotowe ciasto przykryj czystą, płócienną ścierką i odstaw

na 40 minut w ciepłe miejsce tak, aby ciasto mogło wyrosnąć.

2. Po tym czasie ciasto jeszcze raz wyrób ręką, podsyp trochę mąką i podziel na 4 do 6 kul tej samej wielkości.

3. Na stolnicy lub gładkim blacie stołu delikatnie podsypanym mąką rozwałkuj lub rozciągnij ciasto ręką, formując okrągły

placek. Placek ułóż na pergaminie na odwróconej do góry nogami blasze z piekarnika.

4. W garnku zagotuj pomidory pelatti z Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - dzięki niemu uzyskasz sos o

wyrazistym ziołowo pomidorowym smaku, który będzie miał idealną konsystencję.

5. Ciasto z wierzchu posmaruj wcześniej zrobionym sosem. Na środek pizzy, na sos, posyp stary sera mozzarella, na ser

kolejno układaj plastry czerwonej cebuli, plastry kiełbasy oraz przecięte na pół pomidorki.

6. Pizzę umieść w nagrzanym do 220°C piekarniku i piecz około 25 minut. Gotową pizzę podawaj posypaną listkami rukoli i

pozostałym sosem pomidorowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/domowa-pizza-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Fajitas z czerwoną fasolą
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

fasola czerwona puszka - 200 gramów

tortilla pszenna - 4 sztuki

ser cheddar - 50 gramów

czerwona papryka - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

kukurydza z puszki - 200 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

olej roślinny - 2 łyżki

jogurt naturalny - 125 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fasole i kukurydze z puszki odsącz z zalewy, wypłukaj pod bieżąca wodą , paprykę oczyść z pestek i pokrój w drobną

kostkę ,zetrzyj ser, pokrój pomidora w kostkę. Paprykę podsmaż na rozgrzanym oleju, dodaj fasolę, kukurydzę i pomidora,

całość smaż przez chwilę.

2. Na patelnię wlej około 100 ml wody, wsyp produkt do lasagne, wszystko razem gotuj 2- 3 minuty, do czasu aż sos

zgęstnieje.

3. Na suchej patelni podgrzej tortille. Na środek placka nałóż odpowiednią ilość farszu, posyp tartym serem i delikatnie skrop

jogurtem. Placek złóż na pół.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/fajitas-z-czerwona-fasola
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pizza ze szpinakiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

1 kg świeżego lub 500 g mrożonego szpinaku

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

ciasto drożdżowe na pizzę - 500 gramów

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

ser feta - 200 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Produkt do spaghetti pomieszaj z pomidorami z puszki i zagotuj. Powstały sos odstaw na bok, aby wystygł.

2. Ciasto rozwałkuj na oprószonej mąką stolnicy. Wierzch ciasta posmaruj obficie sosem pomidorowym.

3. Na rozgrzanej oliwie, na patelni zeszklij czosnek i cebulę pokrojoną w półplastry, dodaj szpinak. Całość chwilę przysmaż.

4. Szpinak ułóż na wierzchu pizzy, oprósz pokruszoną fetą.

5. Wstaw do rozgrzanego do 220° C piekarnika na 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pizza-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Naleśniki à la buritos
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowe - 300 gramów

pomidory z puszki - 400 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

cebula - 1 sztuka

czerwona fasola z puszki - 1 opakowanie

kukurydza z puszki - 1 opakowanie

żółty ser - 120 gramów

woda lub mleko - 250 mililitrów

mąka - 150 gramów

jajko - 2 sztuki

olej - 40 mililitrów

Sposób przygotowania:

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

2. Do mięsa dodaj posiekane pomidory razem z sokiem oraz odcedzoną fasolkę i kukurydzę. Dodaj produkt Knorr Naturalnie

smaczne - Spaghetti Bolognese oraz pół szklanki wody. Wszystko wymieszaj i duś, aż dobrze zgęstnieje. Jeśli lubisz

pikantną kuchnię, możesz dorzucić czerwoną papryczkę chili i świeżą kolendrę.

3. Połącz składniki ciasta na naleśniki. Usmaż cienkie naleśniki na patelni.

4. Farsz mięsny wymieszaj ze startym serem i nakładaj na naleśniki. Zwijaj je podobnie do krokietów.

5. Gotowe burito ułóż w naczyniu żaroodpornym i zapiekaj w temperaturze 200 °C przez 10 minut. Podawaj 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/nalesniki-a-la-buritos-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pizza z suszonymi pomidorami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

mąka pszenna do podsypania - 200 gramów

drożdże - 4.5 gramów

cukier - 50 gramów

oliwa z oliwek lub olej - 50 mililitrów

sól - 2.5 gramy

woda - 300 mililitrów

szynka parmeńska - 200 gramów

tarta mozzarella - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

rukola - 100 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

pomidory z puszki - 400 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 100 mililitrów

śmietana 18% lub gęsty jogurt - 50 mililitrów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą dobrze wyrabiając. Gotowe ciasto przykryj czysta płócienną serwetką i

odstaw na 40 minut w ciepłe miejsce aby ciasto mogło wyrosnąć.

2. Po tym czasie ciasto jeszcze raz wyrób ręka podsyp trochę maki i podziel na 4 do 6 kul tej samej wielkości.

3. Na stolnicy lub gładkim blacie stołu delikatnie podsypanym mąką rozwałkuj lub rozciągnij ciasto ręka formując okrągły

placek. Placek ułóż na pergaminie ma odwróconej do góry nogami blasze z piekarnika.

4. Przed rozpoczęciem pracy nastaw piekarnik na 250°C – włącz obie grzałki dolna i górną. Na patelnie wlej zmiksowane

pomidory z puszki i żeby sos był idealnie doprawiony dodaj produkt Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese, wlej

50 ml oliwy i zagotuj.

5. Gotowym wystudzonym sosem posmaruj wierzch przygotowanych placków.

6. Na wierzch sosu posyp ser, rozsyp pokrojone kawałki suszonych pomidorów oraz rozłóż przekrojone na pół pomidorki

koktajlowe. Pizzę wstaw do piekarnika na sam dół na około 20- 30 minut.

7. Po upieczeniu na pizze rozłóż liście sałaty plastry szynki. Pokrój na kawałki i podawaj z dwoma sosami - pomidorowym i

dipem czosnkowym.

8. Przygotuj dip czosnkowy do pizzy. Wszystkie składniki na sos wymieszaj ze sobą odstaw na 5 minut na bok.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pizza-z-suszonymi-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieróg Calzone z sosem mięsnym bolognese
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mrożone ciasto na pizzę - 2 opakowania

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

cebula - 1 sztuka

czosnek - 1 ziarno

natka pietruszki - 2 łyżki

mielona wołowina - 500 gramów

krojone pomidory z puszki - 1 słoik

rukola - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Drobno posiekaj cebulę, pietruszkę i czosnek. Na średnim ogniu podduś cebulę i czosnek z

1 łyżką oleju. Dodaj mięso i smaż przez 5 minut, aż będzie brązowe.

2. Dodaj pomidory i Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese. Doprowadź całość do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj przez

10 minut. Ostudź.

3. Lekko rozwałkuj ciasto do pizzy i wytnij z niego kółka o średnicy ok. 24 cm. Rozprowadź farsz na środku pozostawiając po

2 cm rezerwy z brzegu. Zwilż brzeg wodą. Sklej brzegi zamykając farsz. Piecz przez 15 minut i podawaj z rukolą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pierog-calzone-z-sosem-miesnym-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pizza sticks
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

gotowe ciasto na pizzę

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

Parmezan (lub inny twardy ser) - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. W małym rondelku pomieszaj 200 ml wody z produktem Knorr. Zagotuj.

2. Ciasto na pizzę rozwałkuj na stolnicy oprószonej mąką. Pokrój na 2 cm paski dowolnej długości.

3. Paski posmaruj sosem pomidorowym, oprósz tartym serem.

4. Gotowe paski poskręcaj w długie twisty, ułóż na blasze z piekarnika wyłożonej pergaminem.

5. Wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika na około 15 minut, aż staną się złotawe i chrupiące.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pizza-sticks
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

