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Łosoś w sosie bolognese
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filety z łososia - 600 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

pomidory krojone z puszki - 400 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

sok z cytryny - 1 łyżka

oliwa - 1 łyżka

rukola - 150 gramów

pomidorki koktajlowe - 150 gramów

oliwa z oliwek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200°C. Posiekaj drobno czosnek. Wetrzyj w filety 1 łyżkę oliwy wymieszanej z sokiem z cytryny i

czosnkiem. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem. Piecz przez 8-10 min.

2. Tymczasem wymieszaj z pomidorami zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne. Poczekaj, aż się zagotuje.

Zmniejsz ogień i gotuj przez 10 min.

3. Podawaj rybę z sosem, z sałatką z rukoli i pomidorków koktajlowych polaną 1 łyżką stołową oliwy z oliwek.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-w-sosie-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cannelloni z łososiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron cannelloni - 1 opakowanie

świeży łosoś - 500 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 1 opakowanie

cebula - 2 sztuki

śmietana - 200 mililitrów

czarne oliwki - 100 gramów

świeży szpinak - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

mozzarella - 100 gramów

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Pokrój drobno cebulę. Podsmaż cebulę na 1 łyżce oliwy aż zmięknie. Dodaj śmietanę, żeby

przygotować biały sos i doprowadź do wrzenia. Dopraw świeżo zmielonym pieprzem.

2. Pokrój oliwki. Pokrój łososia w paski, mniej więcej wielkości rurek cannelloni. Zawiń każdy kawałek łososia w liść

szpinaku i umieść go w rurce cannelloni.

3. Podsmaż czosnek na 1 łyżce stołowej rozgrzanej oliwy aż zmięknie. Dodaj oliwki i gotuj przez 2 min. Dodaj 250 ml wody i

Naturalnie smaczne - Lasagne. Poczekaj, aż się zagotuje, zmniejsz ogień i gotuj przez 8 min.

4. Dodaj rurki makaronu do sosu i gotuj przez 10 min.

5. Rozprowadź biały sos na dnie żaroodpornego naczynia. Umieść rurki makaronu w naczyniu. Polej je czerwonym sosem i

resztą białego.

6. Posyp je tartą mozzarellą i piecz przez około 25 min. Podawaj udekorowane świeżymi liśćmi bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cannelloni-z-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś pieczony przyprawiony sosem sałatkowym
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

Sos sałatkowy Naturalnie smaczne Koperkowo-ziołowy Knorr - 1
opakowanie

cytryna - 1 sztuka

miód - 3 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

musztarda Dijon - 3 łyżki

filety z łososia - 400 gramów

baklażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

pomidor - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

łyżka bułki typu panko lub kromka chleba tostowego - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Łososie pokrój w kwadratowe steki wielkości 6 cm na 6 cm. Cukinie, pomidora, cebulę i bakłażana pokrój w półplastry o

grubości około 1 cm.

2. W misce pomieszaj miód, musztardę, sok wyciśnięty z cytryny oraz sos sałatkowy Knorr. W sosie zanurz plastry warzyw i

rybę, całość dokładnie wymieszaj.

3. Na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem ułóż plastry bakłażana, potem plastry cebuli, półplastry cukinii i na koniec

półplastry pomidorów. Powinien powstać okrągły postument.

4. Na wierzchu postumentu umieść stek z łososia i posyp z wierzchu bułką lub drobno posiekanymi kromkami chleba

tostowego. Całość piecz przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-pieczony-przyprawiony-sosem-salatkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki z bakłażana z łososiem zapiekane na warzywnym
ragout

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

duży bakłażan - 1 sztuka

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

świeży łosoś - 300 gramów

seler naciowy - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

pomidory krojone w puszce - 400 gramów

skórka otarta z połowy cytryny

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

1 gałązka świeżego tymianku

oliwa z oliwek - 2 łyżki

parmezan - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa – paprykę, selera, cebulę oraz cukinię pokrój w kostkę 1x1 cm. Bakłażana pokrój wzdłuż na cienkie

plastry, posól lekko z obu stron i po kilku minutach odsącz na papierowym ręczniku. Parmezan zetrzyj na tarce.

2. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż wszystkie warzywa, następnie wlej pomidory z puszki i dodaj Spaghetti Bolognese

Knor. Wszystko razem wymieszaj i gotuj 3 minuty. Gotowe warzywne ragout przełóż do żaroodpornego naczynia.

3. Łososia pokrój w drobną kostkę, przełóż do miseczki, dodaj otartą skórkę z cytryny, połowę startego sera, listki tymianku

oraz pieprz i wymieszaj.

4. Rybny farsz nałóż na plastry bakłażana i zroluj każdy z nich. Tak przygotowane roladki ułóż w naczyniu na warzywnym

sosie, posyp pozostałym serem.

5. Naczynie przykryj aluminiową folią i wstaw do nagrzanego do 190 st. C piekarnika i piecz przez 25 minut. Gotowe roladki

podawaj z chrupiącym pełnoziarnistym pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/roladki-z-baklazana-z-lososiem-zapiekane-na-warzywnym-ragout
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z łososiem, zapiekane z przepiórczym jajkiem
przepisy.pl

35 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle szpinakowy - 300 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

łosoś wędzony - 150 gramów

Śmietana 30% - 200 mililitrów

wino musujące - 150 mililitrów

jajka przepiórcze - 6 sztuk

cebula - 1 sztuka

świeża bazylia - 1 pęczek

parmezan - 20 gramów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj do miękkości we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź. Łososia pokrój w paseczki, cebulę w kostkę,

parmezan zetrzyj na tarce w płatki, a bazylię porwij na mniejsze kawałki. Piekarnik nagrzej do 200° C.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij pokrojoną cebulę. Dodaj łososia i smaż chwilę, wlej wino i powoli podgrzewaj do

momentu odparowania ¾ objętości płynu.

3. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce ze śmietaną, a następnie wlej na patelnię i zagotuj. Zmniejsz ogień i

gotuj jeszcze 2-3 minuty.

4. Ugotowany makaron przełóż na patelnię, dodaj listki bazylii i wymieszaj. Tak przygotowany makaron przełóż do lekko

natłuszczonych kokilek żaroodpornych.

5. W każdej porcji makaronu zrób niewielkie wgłębienie i wbij w nie po 1 jajku przepiórczym. Naczynka ustaw na blasze do

pieczenia, przykryj aluminiową folią i wstaw do nagrzanego piekarnika – zapiekaj 15 minut. Po tym czasie wyjmij makaron,

oprósz go pieprzem, posyp startym serem i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-lososiem-zapiekane-z-przepiorczym-jajkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony łosoś na tagliatelle
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle szpinakowy - 250 gramów

Fix Naturalnie smaczne Tagliatelle z kurczakiem Knorr - 1
opakowanie

świeży łosoś (filety) - 4 sztuki

cukinia - 1 sztuka

zielony pieprz w zalewie - 1 łyżka

cebula - 1 sztuka

otarta skórka z 1 cytryny

Śmietana 30% - 200 mililitrów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

sól morska - 1 szczypta

parmezan lub inny twardy ser - 20 gramów

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Umytą cukinię pokrój na cienkie plastry, ułóż na blasze plaster obok plastra i posyp lekko solą. Odczekaj kilka minut, a

następnie osusz je papierowym ręcznikiem. Cebulę pokrój w drobną kostkę, ser zetrzyj na płatki.

2. Filety ryby umyj i osusz. W miseczce wymieszaj 4 łyżki oliwy, sól, pieprz oraz skórkę z cytryny. W przygotowanej

marynacie zanurz kawałki ryby i odstaw na 15 minut. Po tym czasie ułóż je na blasze wyłożonej pergaminem i piecz w

piekarniku nagrzanym do 180° C przez 10 minut.

3. Pozostałą oliwę rozgrzej na patelni i zeszklij na niej cebulę. Tagliatelle z kurczakiem Knorr rozmieszaj ze śmietaną, wlej

na patelnię i zagotuj. Dodaj zielony pieprz, zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 3 minuty.

4. Makaron ugotuj al dente we wrzącej lekko osolonej wodzie, odcedź. Ugotowany makaron oraz plastry cukinii dodaj do

sosu i zagotuj.

5. Gotowy makaron wyłóż na talerze i posyp startym serem. Na wierzchu każdej porcji ułóż upieczony filet łososia, udekoruj

świeżymi ziołami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-losos-na-tagliatelle
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z wędzonym łososiem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 200 gramów

Fix Naturalnie smaczne Zapiekanka makaronowa z szynką Knorr -
1 opakowanie

łosoś wędzony - 150 gramów

oliwki zielone - 3 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżka

Śmietana 30% - 200 mililitrów

woda - 450 mililitrów

cebula - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

ser gruyer - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Cebulę pokrój w kostkę, oliwki w krążki, a łososia w paski. Ser zetrzyj na tarce o grubych

oczkach a natkę posiekaj.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę, dodaj oliwki oraz łososia.

3. W miseczce połącz zawartość opakowania Knorr, wodę oraz śmietanę i wymieszaj. Następnie wlej na patelnię, dodaj

musztardę oraz natkę i gotuj 1 minutę.

4. Do naczynia żaroodpornego wsyp makaron, następnie wlej przygotowany sos i wymieszaj.

5. Wierzch zapiekanki posyp startym serem, naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego piekarnika na 35 minut. Na 3 minuty

przed końcem pieczenia odkryj naczynie i pozwól, aby zapiekanka zarumieniła się.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-makaronowa-z-wedzonym-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

