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przepisy.pl



Zapiekanka z ziemniakami i brukselką
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

brukselka - 300 gramów

ziemniaki - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
sztuka

średnia cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

kiełbasa np. śląska - 500 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 4 łyżki

gałązka tymianku - 1 sztuka

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Brukselkę obierz z zewnętrznych liści, nadetnij na krzyż od strony głąba. Gotuj około 5 minut w osolonym wrzątku. Odcedź i

przelej zimną wodą. Brukselkę przetnij na pół, wytnij głąb, a następnie rozdziel od siebie wszystkie liście kapusty.

2. Obraną cebulę pokrój w kostkę, zeszklij na patelni na rozgrzanej Ramie. Dodaj pokrojone na pół plastry kiełbasy, smaż

chwilę, po czym dodaj posiekany czosnek, tymianek i ziemniaki pokrojone w cienkie plastry. Smaż około 2-3 minut cały czas

mieszając.

3. Po tym czasie ziemniaki zalej śmietaną wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne, dodaj liście brukselki i dokładnie

wymieszaj. Produkt nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że wszystkie składniki połączą się ze sobą.

4. Ziemniaki przełóż do żaroodpornego naczynia, posyp po wierzchu tartym serem. Całość zwiń w folię aluminiowa i wstaw do

nagrzanego do 200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym czasie usuń folie i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do

momentu zarumienienia się sera.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-ziemniakami-i-brukselka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bakłażany z mięsem
przepisy.pl

70 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duże bakłażany - 3 sztuki

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Spaghetti Bolognese - 1 opakowanie

oliwa extra vergine - 80 mililitrów

kasza gryczana w torebce - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

jogurt grecki - 180 gramów

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 1 opakowanie

jajko - 1 sztuka

ser feta - 100 gramów

natka pietruszki - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj torebkę kaszy gryczanej według zaleceń producenta. W garnku na części oliwy podsmaż pokrojoną w kostkę

cebule i posiekany czosnek. Gdy cebula delikatnie się zeszkli dodaj mięso mielone. Smaż aż mięso będzie zupełnie suche,

dodaj wtedy pomidory z puszki

2. Całość dopraw do smaku Knorr Naturalnie smaczne - nada on potrawie odpowiednio ziołowy posmak oraz poprawi

konsystencję sosu. Gotowy sos połącz z wcześniej ugotowaną kaszą.

3. Bakłażany pokrój w plastry około półcentymetrowej grubości posmaruj je delikatnie oliwa i wstaw do nagrzanego do

200°C piekarnika – piecz około 10 minut. Część upieczonych bakłażanów ułóż na dnie blaszki wyłożonej pergaminem. Na

wierzch bakłażanów nałóż mięsny sos z kasza, przykryj pozostałymi bakłażanami.

4. Na wierzch zapiekanki nałóż sos jogurtowy. W tym celu jogurt wymieszaj z surowym jajkiem, posiekaną natką pietruszki,

sosem czosnkowym Knorr oraz pokruszona fetą.

5. Całość wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika piecz około 30- 40 minut aż wierzch zapiekanki delikatnie się

zapiecze.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/baklazany-z-miesem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka z brokułami
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeże lub mrożone brokuły - 300 gramów

makaron penne - 125 gramów

mielone mięso wołowo-wieprzowe - 250 gramów

czarny pieprz

śmietana 18% - 100 mililitrów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

curry w proszku - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

ser żółty - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Brokuły pokrój w małe różyczki, sparz 4 minuty w gotującej się wodzie.

2. Mięso podsmaż w garnku na rozgrzanym tłuszczu – smaż, aż będzie zupełnie suche.

3. Do garnka wsyp makaron, dodaj produkt do zapiekanek wymieszany z 400 ml wody i śmietaną, dodaj pieprz i curry,

wszystko razem gotuj 3-4 minuty.

4. Makaron z mięsem przełóż do naczynia żaroodpornego, z wierzchu posyp startym żółtym serem. Na wierzchu zapiekanki

ułóż brokuły, całość zawiń w folię aluminiową, wstaw do nagrzanego do 190° C piekarnika na 30 minut. Po tym czasie usuń

folię, a zapiekankę dopiecz jeszcze 10 minut, tak aby ser na powierzchni zrobił się chrupiący.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-z-brokulami-3
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem i fetą
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 500 gramów

mrożony szpinak - 400 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

ser feta - 150 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka chilli - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

śmietana 18% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

tarty parmezan lub inny ser - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na dwóch łyżkach Ramy podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj do niej posiekany czosnek i chilli. Dodaj pokrojone

w kosteczkę suszone pomidory i odciśnięty z soku rozmrożony szpinak. Całość dopraw do smaku pokruszonym serem feta i

gałką muszkatową. Szpinak odłóż na bok.

2. W garnku na pozostałej Ramie obsmaż pokrojone w cienkie plasterki ziemniaki. Smaż je chwilę po czym zalej śmietaną

wymieszaną z Knorr Naturalnie smaczne i dokładnie wymieszaj. Produkt nada zapiekance ziołowy smak oraz sprawi, że

wszystkie składniki połączą się ze sobą.

3. Połowę ziemniaków przełóż do żaroodpornego naczynia, dołóż wcześniej podsmażony szpinak i przykryj pozostałymi

ziemniakami. Całość posyp po wierzchu tartym parmezanem. Zapiekankę zawiń w folie aluminiową i wstaw do nagrzanego do

200°C piekarnika na około 35 minut. Po tym czasie usuń folię i dopiecz zapiekankę jeszcze około 8 minut - do momentu

zarumienienia się sera.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-ziemniaczana-ze-szpinakiem-i-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka makaronowa z szynką, dynią i suszonymi grzybami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

świeże grzyby (prawdziwki, podgrzybki, kurki) lub mrożone - 100
gramów

dynia bez skóry - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

makaron świderki - 200 gramów

szalotki - 6 sztuk

oliwa - 0.5 łyżek

ząbek czosnku - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

tarty parmezan - 4 łyżki

kiełbasa chorizo - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na patelni podsmaż paprykową kiełbasę, dodaj przekrojone na pół cebulki i pokrojone w plastry grzyby, posiekany ząbek

czosnku oraz pokrojone w gruba kostkę dynie. Całość smaż chwilę.

2. Następnie na patelnie dodaj surowy makaron oraz Knorr Naturalnie smaczne pomieszany ze śmietaną i szklanką wody.

Produkt nada zapiekance odpowiedni ziołowy smak oraz sprawi ze wszystkie składniki połączą się ze sobą.

3. Składniki na patelni zagotuj a następnie dodaj świeże lub mrożone grzyby (prawdziwki, podgrzybki, kurki). Całość przełóż

do żaroodpornego naczynia a po wierzchu posyp tartym serem.

4. Zapiekankę dokładnie przykryj folia aluminiową a następnie wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut . Na

10 minut przed końcem pieczenia usuń folię tak aby ser mógł się zapiec.

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-szynka-dynia-i-suszonymi-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron zapiekany z chorizo na ostro
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kiełbasa chorizo lub inna - 200 gramów

ser cheddar lub inny żółty ser - 200 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

śmietana 18% - 200 mililitrów

makaron penne - 200 gramów

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

mała paczka chipsów nachos, najlepiej bez soli - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. W garnku wymieszaj makaron, śmietanę, Knorr Naturalnie smaczne, dwie niepełne szklanki wody, pokrojone w plasterki

kawałki kiełbasy, przecięte na pół pomidorki oraz część sera.

2. Wszystko razem zagotuj, a następnie przełóż do naczynia żaroodpornego.

3. Po wierzchu posyp pozostałym serem pomieszanym z pokruszonymi chipsami nachos. Całość zawiń folią aluminiową i

wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 30 minut. Po tym czasie zapiekankę odwiń z foli i piecz jeszcze 5 minut tak,

aby ser na powierzchni się delikatnie zarumienił.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-zapiekany-z-chorizo-na-ostro
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekanka ziemniaczana z szynką parmeńską i brokułami
przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 700 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

średnia cebula - 1 sztuka

brokuł - 1 sztuka

śmietana 18% - 200 mililitrów

szynka parmeńska - 100 gramów

żółty ser - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz i pokrój w plastry. Cebulę pokrój w piórka. Brokuły pokrój w mniejsze różyczki i sparz przez 3 minuty w

gotującej się wodzie.

2. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż cebule, dodaj ziemniaki, śmietanę oraz Knorr Naturalnie smaczne dla idealnej gęstości

sosu. Całość gotuj cały czas mieszając aż sos zgęstnieje.

3. Część ziemniaków ułóż na dnie żaroodpornego naczynia i posyp z wierzchu pokrojoną w paseczki szynką. Ułóż drugą

część ziemniaków. Na wierzchu ułóż brokuły. Całość posyp serem po wierzchu.

4. Naczynie zafoliuj i wstaw do piekarnika nagrzanego do 190°C piecz około 40 minut. Na 10 minut przed końcem ustalonego

czasu zdejmij folie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekanka-ziemniaczana-z-szynka-parmenska-i-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klasyczna zapiekanka ziemniaczana
przepisy.pl

15 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 600 gramów

Knorr Naturalnie smaczne - Zapiekanka makaronowa z szynką - 1
opakowanie

mleko - 300 mililitrów

twardy ser np. Ementaler - 50 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 ° C. Zetrzyj ser na tarce.

2. Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry, czosnek zetrzyj na tarce . Foremkę wyłóż pergaminem lub natłuść.

3. Produkt do zapiekanek wymieszaj z mlekiem, czosnkiem i ziemniakami. Ziemniaki przełóż do foremki, posyp z wierzchu

serem. Całość przykryj folią aluminiową, wstaw na 30 minut do piekarnika , po tym czasie usuń folię. Zapiekankę piecz

jeszcze 10-15 minut, aż ziemniaki będą zupełnie miękkie, a wierzchnia warstwa zrobi się rumiana.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klasyczna-zapiekanka-ziemniaczana
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

