
 

MISTRZOWSKIE DANIA
Z MAKARONEM

przepisy.pl



Spaghetti bolognese z klopsikami
przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wołowo-wieprzowe - 500 gramów

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie

pomidory pelatti z puszki - 400 gramów

zielone oliwki - 3 łyżki

mąka pszenna - 2 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

ugotowany makaron np. spaghetti - 300 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mielone mięso wymieszaj z Przyprawą do mięsa Knorr, a następnie uformuj z niego małe kulki.

2. Kulki oprósz delikatnie mąką pszenną i obsmaż na patelni.

3. Dodaj posiekany czosnek i chilli. Smaż chwilę do momentu, aż czosnek zacznie delikatnie zmieniać kolor. Dodaj pomidory

z puszki i pokrojone oliwki oraz opakowanie Przyprawy szlachetnej do wieprzowiny - doprawi on sos do smaku oraz nada

odpowiedniej konsystencji.

4. Sos gotuj chwilę aż zgęstnieje, dodaj posiekaną natkę pietruszki i makaron.

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-klopsikami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak w sosie śmietanowym z szerokim makaronem
papardelle i buraczkami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 200 gramów

białe wino - 100 mililitrów

śmietana 12% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

makaron papardelle (szerokie wstążki) - 300 gramów

tarty parmezan - 100 gramów

szalotka - 1 sztuka

kapary - 1 łyżka

mini buraki marynowane ze słoika - 100 gramów

rukola - 200 gramów

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj al dente według zaleceń producenta. Szalotkę pokrój w piórka, buraki w plastry.

2. Kurczaka pokrój w kosteczkę, oprósz przyprawą do pikantnego kurczaka i mąką. Przyprawa nada mięsu mu

odpowiedniego aromatu i sprawi ze po usmażeniu kawałki piersi będą soczyste.

3. Kurczaka obsmaż na rozgrzanej Ramie, dodaj szalotkę i kapary smaż, aż szalotka się zeszkli, całość zalej białym winem.

Wszystko razem gotuj, aż wino odparuje prawie zupełnie, dodaj śmietanę i gotuj aż sos zgęstnieje.

4. Tuż przed podaniem do sosu dodaj rukolę i makaron całość dokładnie pomieszaj. Przełóż na talerz i oprósz obficie

parmezanem. W makaron powtykaj plastry buraka. Nie mieszaj go wcześniej z sosem inaczej danie będzie różowego koloru.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-w-sosie-smietanowym-z-szerokim-makaronem-papardelle-i-buraczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron po chińsku z kaczką i krewetkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

chiński makaron - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

pierś z kurczaka - 200 gramów

sos ostrygowy - 150 mililitrów

ostra papryka chilli - 1 sztuka

krewetki - 10 sztuk

małe różyczki brokuła, sparzone wcześniej - 200 gramów

dymka ze szczypiorkiem - 1 pęczek

pomidorki koktajlowe, przekrojone na pół - 100 gramów

Orzechy ziemne pokruszone - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

sos sojowy - 100 mililitrów

świeży imbir, starty - 10 gramów

olej sezamowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kaczki pokrój w paseczki a następnie wymieszaj ze składnikami marynaty. Odstaw na co najmniej godzinę w

chłodne miejsce.

2. Makaron ugotuj według wskazówek producenta lub jeśli używasz makaronu, niewymagającego gotowania namocz go w

gorącej wodzie.

3. W wooku lub dużej patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że

osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Dodaj wtedy krewetki, obsmaż je szybko po czym przełóż na bok, to samo zrób z kaczką, obsmaż i przełóż na bok. Na ten

sam rozgrzany tłuszcz dodaj posiekany czosnek, chilli i smaż chwile. Wrzuć orzechy, gdy zaczną się rumienić przesuń je na

krawędź wooka.

5. Dodaj pokrojoną w pół plastry cebulę, smaż chwilę. Gdy się zeszkli wbij dwa jajka, gdy się całkowicie zetną na patelnię

wlej marynatę z mięsa i sos ostrygowy.

6. Dodaj brokuły, pomidorki przekrojone na pół oraz kaczkę i krewetki. Na koniec wrzuć makaron i dokładnie wymieszaj.

Gotowy makaron podawaj posypany szczypiorem pokrojonym w 3 cm długości słupki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-po-chinsku-z-kaczka-i-krewetkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Faszerowane muszle
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone z piersi indyka - 400 gramów

muszle makaronowe - 250 gramów

2 cebule - 200 gramów

2 puszki pomidorów krojonych - 800 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

ząbek czosnku - 3 sztuki

suszone pomidory na słońcu - 70 gramów

Fix Naturalnie smaczne Lasagne Knorr - 60 gramów

Sposób przygotowania:

1. Do głębokiego garnka wysmarowanego Ramą włóż posiekaną cebulę, czosnek i lekko zarumień.

2. Dodaj zmielone mięso i smaż do czasu, aż mięso zacznie się ścinać.

3. Pomidory z puszki wymieszaj z przyprawą Lasagne Knorr i dodaj do mięsa. Dołóż również pokrojone suszone pomidory.

Duś na małym ogniu ok. 30 minut.

4. Muszle makaronowe obgotuj w wodzie oraz rozgrzej piekarnik do temperatury 200C.

5. Na dnie naczynia żaroodpornego rozłóż trochę sosu. Pozostałą ilością nafaszeruj muszle i ułóż w naczyniu żaroodpornym.

Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego na 180 stopni C piekarnika i piecz około 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/faszerowane-muszle
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pulpety w sosie bolońskim
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone z piersi indyka - 400 gramów

jajka - 1 sztuka

otręby owsiane - 20 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

pomidory krojone z puszki - 500 gramów

makaron typu Penne - 250 gramów

Fix Naturalnie smaczne Spaghetti Bolognese Knorr - 1
opakowanie

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 2 łyżki

oregano do smaku

Sposób przygotowania:

1. Do półmiska włóż zmielone mięso z indyka, jajko, posiekaną cebulę i czosnek, otręby owsiane i oregano. Wszystkie te

składniki dokładnie wymieszaj.

2. Z powstałej masy formuj kulki wielkości małych orzechów włoskich.

3. Usmaż je w głębokiej patelni na małej ilości Ramy.

4. Po krótkiej chwili dodaj pomidory z puszki.

5. Po upływie ok. 10 minut dodaj Naturalnie Smaczne Spaghetti Bolognese, wymieszaj i duś przez 10 minut na małym

ogniu.W między czasie ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu oraz przygotuj sałatkę.

6. Szpinak dokładnie umyj i osusz.. Marchewkę zetrzyj w cienkie plastry a paprykę pokrój w cienkie paski. Dodaj je do

szpinaku, polej oliwą i posyp podprażonymi pestkami dyni. Ugotowane pulpety podawaj z makaronem i sałatką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pulpety-w-sosie-bolonskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

