
 

DANIA Z MAKARONU DLA CAŁEJ
RODZINY

przepisy.pl



Spaghetti bolognese z warzywami i grzybami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron spaghetti - 200 gramów

krojone pomidory z puszki - 2 opakowania

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

cukinia - 1 sztuka

papryka - 1 sztuka

pieczarki - 150 gramów

cebula - 1 sztuka

garść świeżej bazylii - 1 szczypta

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój drobno cebulę. Pokrój cukinię i paprykę w drobną kostkę. Dokładnie umyj pieczarki, osusz i pokrój na plasterki.

Ugotuj makaron wg. instrukcji na opakowaniu. Odcedź.

2. W czasie gdy makaron się gotuje przesmaż cebulę w 1 łyżce oleju do momentu gdy zacznie zmieniać kolor. Dodaj

pieczarki, cukinię i paprykę. Smaż na dość mocnym ogniu przez 5-7 minut.

3. Wymieszaj pomidory z puszki z zawartością opakowania Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese. Doprowadź do

wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj przez 10 min. Dodaj warzywa i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Wymieszaj makaron z sosem i

podawaj z listkami świeżej bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-bolognese-z-warzywami-i-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klasyczne ragout bolognese
przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle lub farfalle - 200 gramów

mielona wołowina - 500 gramów

seler naciowy, łodyga - 1 sztuka

mała cebula - 1 sztuka

czerwone wino - 100 mililitrów

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

śmietana 18% - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

parmezan - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente.

2. Na rozgrzanej oliwie podsmaż pokrojone w drobna kosteczkę cebulę i seler. Smaż aż warzywa delikatnie zaczną

brązowieć. Dodaj mięso mielone i smaż aż zrobi się zupełnie suche.Następnie dodaj czerwone wino i gotuj tak długo aż

zacznie skwierczeć tłuszcz a wino zupełnie odparuje.

3. Dodaj wtedy pomidory z puszki oraz zawartość opakowania produktu Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese.

Nada ono potrawie prawdziwie włoski smak oraz poprawi konsystencję sosu. Wszystko razem gotuj dwie minuty po czym

dodaj śmietanę i dokładnie wymieszaj.

4. Gotowe ragout połącz z ugotowanym wcześniej makaronem .Podawaj posypane tartym parmezanem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klasyczne-ragout-bolognese
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z kurczakiem w sosie śmietanowo-musztardowym
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Tagliatelle z kurczakiem - 1
opakowanie

pierś z kurczaka - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżeczka

cebula - 1 sztuka

musztarda francuska - 1 łyżka

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

Parmezan (lub inny twardy ser) - 30 gramów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Śmietana 30% - 200 mililitrów

woda - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokrój w kostkę. Pierś z kurczaka pokrój w cienkie paseczki, dodaj 2 łyżki oliwy oraz przyprawę do kurczaka i

wymieszaj.

2. W garnku rozgrzej oliwę, przesmaż cebulę oraz pokrojone mięso. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj z wodą i

śmietaną, a następnie wlej na patelnię. Całość zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 3 minuty.

3. Do sosu dodaj oba rodzaje musztardy i dopraw czarnym pieprzem.

4. Makaron ugotuj al dente w lekko osolonej wrzącej wodzie, odcedź. Gorący makaron przełóż do garnka z sosem,

wymieszaj. Gotowe danie wyłóż na talerze, posyp startym w płatki 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-kurczakiem-w-sosie-smietanowo-musztardowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spaghetti z pulpetami i szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron spaghetti razowy - 250 gramów

mięso mielone z indyka - 400 gramów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

duża cebula - 1 sztuka

świeży szpinak - 200 gramów

starty parmezan - 3 łyżki

ząbek czosnku - 2 sztuki

gałka muszkatołowa - 0.25 łyżeczek

oregano - 1 łyżeczka

majeranek - 0.5 łyżeczek

czarny pieprz - 0.25 łyżeczek

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Opakowanie Spaghetti bolognese wymieszaj z mięsem mielonym. Odłóż 1 łyżkę przyprawy na później. Uformuj małe

pulpeciki. Zagotuj wodę na makaron. Gotuj go według instrukcji na opakowaniu.

2. Na patelni rozgrzej łyżkę oliwy i usmaż pulpeciki, aż będą rumiane (ok. 8 min.)

3. Zdejmij z patelni, na której rozgrzej kolejną łyżkę oliwy. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Zeszklij na oliwie, a następnie

dodaj umyty i odsączony z wody szpinak. Chwilę przesmaż. Dopraw pozostawioną łyżką przyprawy. Dodaj przeciśnięty

przez praskę czosnek, gałkę, oregano, majeranek i pieprz. Chwilę przesmaż.

4. Na koniec dodaj ugotowany makaron i wymieszaj z połową parmezanu. Wyłóż makaron na talerze. Na wierzchu połóż

pulpeciki i posyp resztą sera.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-z-pulpetami-i-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z sosem pomidorowym i cukinią
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron penne - 250 gramów

cukinie - 2 sztuki

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

starty parmezan - 100 gramów

świeża bazylia

oliwa - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron według przepisu na opakowaniu. Pokrój cukinię w plastry lub w kostkę. Zetrzyj na tarce ser.

2. Przesmaż krótko cukinie z 1 łyżką oliwy, tak aby zmiękły i lekko zrumieniły się. Odstaw. Wymieszaj w garnku 200 ml wody i

zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne. Doprowadź do wrzenia, zredukuj ogień i gotuj sos na małym ogniu przez 5

minut.

3. Dodaj cukinie i gotuj jeszcze przez 1-2 minuty. Podawaj makaron wymieszany z sosem i posypany serem i bazylią.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-z-sosem-pomidorowym-i-cukinia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spaghetti z klopsikami
przepisy.pl

20 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

mięso mielone np. z indyka - 500 gramów

Knorr Naturalnie Smaczne - Klopsiki w sosie pomidorowym - 1
opakowanie

makaron spaghetti - 400 gramów

Puszka pomidorów pelatti pokrojonych w kostkę - 1 sztuka

śmietana 18% - 100 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

pomidory koktajlowe - 200 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

zielone oliwki - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Połowę opakowania produktu do pulpetów dodaj do mięsa mielonego, dokładnie wymieszaj. Z mięsa uformuj małe okrągłe

pulpeciki. Obsmaż je delikatnie na rozgrzanej oliwie.

2. Oliwki i pomidorki przekrój na pół.

3. Na patelnię wlej śmietanę, dodaj puszkę pomidorów, całość dopraw do smaku pozostałym produktem Knorr. Wszystko

razem dokładnie wymieszaj i zagotuj.

4. Dodaj pomidorki, oliwki, gorący makaron oraz kulki mozzarelli. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/spaghetti-z-klopsikami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tagliatelle z grzybami i kurczakiem
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 300 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Tagliatelle z kurczakiem - 1
opakowanie

udko z kurczaka bez kości - 4 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżeczki

cebula - 1 sztuka

suszone grzyby (najlepiej podgrzybki) - 6 sztuk

kurki świeże lub mrożone - 3 łyżki

śmietana 30% - 200 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Parmezan (lub inny twardy ser) - 30 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Grzyby suszone namocz w 150 ml gorącej wody, przykryj i odstaw na 15 minut. Potem grzyby pokrój w cienkie paseczki, a

wywar zachowaj. Kurki oczyść, cebulę pokrój w drobną kostkę, natkę pietruszki posiekaj.

2. Mięso z kurczaka osusz papierowym ręcznikiem, pokrój w cienkie paski, a następnie skrop oliwą i posyp przyprawą do

kurczaka. Wymieszaj.

3. Na patelni rozgrzej oliwę, przesmaż cebulę oraz pokrojone mięso z kurczaka. Dodaj oba rodzaje grzybów i smaż chwilę

razem.

4. Zawartość opakowania Knorr rozmieszaj w miseczce z grzybowym wywarem oraz śmietaną, następnie wlej na patelnię i

zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj sos przez 3 minuty.

5. Makaron ugotuj we wrzącej lekko osolonej wodzie, następnie odcedź, przełóż do grzybowego sosu i wymieszaj. Na koniec

dodaj posiekaną natkę, wyłóż na talerze i posyp startym na płatki serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tagliatelle-z-grzybami-i-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron tagliatelle z sosem bolognese i mozzarellą
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

mielona wołowina - 400 gramów

krojone pomidory z puszki - 1 opakowanie

mozzarella - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

świeża bazylia - 2 łyżki

olej rzepakowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron al dente wg. instrukcji na opakowaniu. Odcedź. W międzyczasie zetrzyj mozzarellę na grubej tarce lub po

prostu podziel ręcznie na mniejsze kawałki. Drobno posiekaj czosnek i przesmaż na oleju przez 1-2 min. Dodaj mięso i dalej

smaż aż utraci różowy kolor, przez 5-7 minut.

2. Dodaj pomidory i zawartość opakowania Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese. Doprowadź do wrzenia,

zmniejsz ogień i gotuj sos na małym ogniu przez 10 minut.

3. Wymieszaj pastę z sosem. Podawaj z mozzarellą i listkami bazylii.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-tagliatelle-z-sosem-bolognese-i-mozzarella
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron orkiszowy z rukolą i mozzarellą w pomidorowo-
kaparowym sosie

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron orkiszowy - 200 gramów

piersi z kurczaka - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 1 słoik

średnia cebula - 1 sztuka

pieczarki - 150 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

rukola - 100 gramów

mini kulki mozzarelli - 1 opakowanie

kapary - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według wskazań producenta.

2. Na rozgrzanej oliwie w garnku podsmaż cebulkę pokrojona w kostkę, gdy się zeszkli dodaj pieczarki pokrojone w plastry

oraz kurczaka pokrojonego w paseczki. Smaż chwilę. Następnie dodaj pomidorki z puszki i kapary.

3. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese - nada on potrawie odpowiedniego smaku oraz

poprawi konsystencję sosu.

4. Sos połącz z makaronem. Tuz przed podaniem dodaj opakowanie kulek mozzarelli oraz garść rukoli. Całość dokładnie

wymieszaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-orkiszowy-z-rukola-i-mozzarella-w-pomidorowo-kaparowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

