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Aksamitna zupa z groszku z chrupiącymi
chipsami z boczku

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

zielony groszek - 1 kilogram

ziemniaki, obrane i pokrojone w kostkę - 2
sztuki

świeża bazylia, listki - 12 sztuk

cebula, posiekana - 1 sztuka

wędzony boczek - 8 plastrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 40 gramów

śmietanka 30% - 100 mililitrów

cukier - 1 łyżka

bulion drobiowy - 1 litr

sól i świeżo zmielony pieprz

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej w rondlu na średnim ogniu 30 g Ramy Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu

znikną bąbelki – jest to znak, że uzyskał on odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Wrzuć ziemniaki, cebulę oraz groszek. Warzywa smaż przez 4-5 minut. Wlej bulion, dodaj cukier

i posiekaną bazylię. Przykryj rondel i gotuj całość na wolnym ogniu przez 20 minut. Zawartość

rondla powinna jedynie lekko drgać.

3. Zabiel zupę śmietaną i zmiksuj ją. Dopraw solą i pieprzem, następnie odstaw w ciepłe miejsce.

4. Na patelni rozgrzej resztę Ramy Smaż jak szef kuchni. Gdy znikną bąbelki, wrzuć plastry

wędzonego boczku i smaż, aż staną się chrupiące. Następnie zdejmij je z patelni i odsącz z

tłuszczu na papierowym ręczniku.

5. Nalej zupę krem do talerzy i udekoruj ją chrupiącym boczkiem Oprósz delikatnie świeżo

mielonym pieprzem i od razu podawaj. Bon appétit!

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

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


Chrupiąca tortilla z burakami i orzeszkami
piniowymi

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

jajko

Rama Aero

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak

mąka

tortilla

sałata

orzeszki piniowe

pieczone buraki

oliwa z oliwek

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Buraki zmiksuj z oliwą z oliwek oraz ulubionymi przyprawami.

2. Orzeszki piniowe upraż na suchej patelni.

3. Jajko zmieszaj z odrobiną mąki, dopraw solą i pieprzem, a później usmaż na dużej patelni z

odrobiną Ramy.

4. Posmaruj tortillę Ramą Aero, następnie ułóż na niej omlet oraz sałatę i całość zwiń. Podawaj z

musem z buraków i prażonymi orzeszkami piniowymi.

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

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


Dorsz w porach

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z dorsza - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

por - 1 sztuka

sól i pieprz do smaku

cytryna - 2 sztuki

śmietana np. Rama Cremefine - 100
mililitrów

koperek - 1 pęczek

czosnek ząbek - 1 sztuka

mąka pszenna - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Filety z ryby umyj usuń z nich ości, pokrój na mniejsze porcje. Każdy filet oprósz delikatnie solą

i pieprzem, dopraw do smaku posiekanym koperkiem i otartą skórką z cytryny.

2. Na patelni rozgrzej połowę Ramy, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

3. Zamarynowaną rybę oprósz mąką i obsmaż. Gotowe filety przełóż na bok.

4. Pora (tylko białą cześć) podsmaż na pozostałej Ramie, dodaj pozostałą część mąki i smaż

chwilę. Gdy por zacznie mięknąć, podlej go sokiem wyciśniętym z cytryny i dodaj śmietanę.

Całość gotuj aż śmietana odparuje o połowę, a sos z porem zrobi się gęsty. Dopraw go do smaku

solą i pieprzem oraz posiekanym koperkiem. Filety podawaj na porowym sosie.

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

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


Dorsz z czarnym ryżem, mandarynkami i curry

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

czarny ryż - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 20 mililitrów

duża polędwiczka z dorsza (lub diabła
morskiego) - 1 sztuka

wywar z warzyw - 800 mililitrów

mandarynki - 6 sztuk

pół cytryny

cebulka dymka pokrojona w piórka - 4
sztuki

białe wino - 100 mililitrów

masło schłodzone - 80 gramów

curry - 4 łyżki

natka pietruszki lub kolendra - 0.5
pęczków

Sposób przygotowania:

1. Gotuj ryż w bulionie do momentu, aż bulion zostanie całkowicie wchłonięty.

2. Pokrój polędwiczkę z dorsza na 6 medalionów. Obtocz je w curry.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej 20 ml Ramy Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną

bąbelki - to znak, że temperatura jest odpowiednia do smażenia. Podsmaż medaliony z obu stron,

ale tylko lekko, by ryba ścięła się na biało. Zdejmij z patelni, odstaw na bok, wylej tłuszcz.

4. Na tej samej patelni bez tłuszczu podsmaż cebulki dymki. Po 5 minutach zmniejsz ogień i

dodaj resztę curry.

5. Smaż kolejne 2 minuty, dolej białe wino i sok z 3 mandarynek, mieszaj całość. Do środka włóż

medaliony, smaż je na wolnym ogniu przez 10-12 minut. Jeśli sosu jest za mało, dolej soku z

mandarynek.

6. Wyjmij dorsza z patelni, włóż go między dwa talerze lub połóż talerz z rybą na garnku z

gotującą się wodą, aby ryba nie wystygła. Dodaj do sosu sok z cytryny, miąższ z 3 mandarynek.

Mieszaj, zdejmij z ognia i wymieszaj, stopniowo dodając masło, aby go zagęścić. Dopraw solą i

pieprzem. Ryż i rybę połóż na paterze, polej sosem, posyp kolendrą lub pietruszką. Bon Appétit!



Eskalopki wieprzowe podawane z bobem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

ser mozzarella, gomółka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 150 mililitrów

szynka parmeńska w plastrach - 100
gramów

bazylia, gałązka - 2 sztuki

bób świeży, ugotowany, obrany z łupin -
400 gramów

boczek wędzony surowy - 100 gramów

szalotka - 2 sztuki

białe wino - 100 mililitrów

mąka pszenna - 100 gramów

pomidorki koktajlowe - 100 gramów

sól i pieprz do smaku

zioła prowansalskie - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj oczyść z błon pokrój w cienkie plastry. Plastry rozbij tłuczkiem uformuj okrągłe

medaliony. W środek mięsa włóż liść bazylii. Mięso delikatnie oprósz pieprzem i solą. Na wierzch

każdego eskalopka ułóż plaster mozzarelli i złóż na pół.

2. Eskalopki z serem zawiń w dwa położne na krzyż plastry szynki parmeńskiej, oprósz w mące.

3. Na patelni wlej ramę culinaise, poczekaj aż tłuszcz przestanie się pienić to znak że nabrała

ona odpowiedniej temperatury.

4. Na gorącym tłuszczu obsmaż eskalopki z obu stron, przełóż na bok, na tej samej patelni

podsmaż pokrojone w kosteczkę jedną szalotkę, wlej białego wina. Wino zredukuj o połowę , do

powstałego sosu dodaj na powrót mięso. Wszystko razem chwilę podduś.

5. W garnku z osoloną wodą ugotuj bób – około 4- 5 minut. Ugotowany bób przelej zimną woda

obierz z łupin. W na rozgrzanej patelni wrzuć pokrojony w kostkę boczek ze smaż go usuń

nadmiar tłuszczu. Dodaj pokrojona w poloplasty szalotkę smaż chwilę.

6. Następnie dodaj oczyszczony bób i przekrojone na pół pomidorki koktajlowe. Wszystko razem



dopraw do smaku ziołami prowansalskimi, czarnym pieprzem i jeśli zachodzi taka potrzeba

szczyptą soli. Eskalopki podawaj z bobem.

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

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


Gulasz cielęcy – Zurich style na
ziemniaczanym rösti

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cielęcina z udźca - 400 gramów

pieczarki - 300 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 160 mililitrów

śmietana 18% - 200 mililitrów

cebula - 1 sztuka

ziemniaki, duże - 6 sztuk

szczypta soli i pieprzu

natka pietruszki - 1 pęczek

mąka pszenna - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Nieobrane ziemniaki wstaw do gotującej się wody gotuj je około 15 minut na pół twardo, po tym

czasie wystudź, obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dopraw do smaku.

2. Mięso pokrój w cienkie paseczki, pieczarki pokrój w plastry, cebule w pół plastry.

3. W garnku wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać,

że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na gorącym tłuszczu podsmaż pokrojone mięso, dodaj cebulę i pieczarki smaż aż zupełnie

odparują powstałe soki. Dodaj łyżkę mąki i dokładnie ją rozmieszaj. Wlej szklankę wody, dodaj

śmietanę wszystko razem dokładnie wymieszaj, gotuj około 20-30 minut pod przykryciem, aż

mięso zrobi się miękkie.

5. Podczas duszenia mięsa na teflonowej patelni rozgrzej trochę Ramy, ułóż na niej część

ziemniaków tak aby zakryły całe dno patelni. ziemniaki smaż powoli, aż zaczną się rumienić od

spodu. Następnie przerzuć na druga stronę. Placek z ziemniaków pokrój lub podziel na cztery

części podawaj z gulaszem posypany natką pietruszki.

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

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


Pstrąg w białym winie z grzybami i migdałami

przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ładne pstrągi (wypatroszone, oczyszczone
z łusek, umyte i osuszone) - 4 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 gramów

pieczarki pokrojone w talarki - 250 gramów

sok z 1 cytryny

łagodne cebule pokrojone w piórka - 2
sztuki

białe wytrawne wino - 2 szklanki

bulion drobiowy - 250 mililitrów

gałązka tymianku - 1 sztuka

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

kilka listków świeżej mięty

ostra musztarda np. Dijon - 4 łyżki

mąka - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną bąbelki – to

znak, że uzyskał on odpowiednią temperaturę do smażenia. Podsmaż cebulę, ale uważaj by jej nie

przyrumienić. Dolej wino i bulion drobiowy. Dołóż gałązkę tymianku i przez 5 minut gotuj, by

zredukować sos.

2. Wypełnij wnętrze pstrągów pokrojonymi pieczarkami i niewielką ilością cebuli wyjętej z sosu.

3. Rozgrzej piekarnik do 180°C.

4. Posmaruj ryby musztardą wymieszaną z mąką, która zamieni się po upieczeniu w skorupkę.

Włóż pstrągi do naczynia do zapiekania lub na blachę i wstaw do piekarnika na 15 minut, by się

zezłociły.

5. Następnie skrop ryby sokiem z cytryny oraz wcześniej przygotowanym sosem i piecz przez

kolejne 5 minut.

6. Pstrągi podawaj na talerzu, polane sosem, posypane uprażonymi migdałami i udekorowane

liśćmi mięty oraz posiekaną natką pietruszki. Bon appétit!



Sałatka z makaronem ryżowym i kurczakiem po
tajsku z orzeszkami ziemnymi

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka pokrojone w paski - 2
sztuki

biała cebula pokrojona w piórka - 2 sztuki

czerwona cebula pokrojona w piórka - 1
sztuka

marchewka starta na dużych oczkach - 1
sztuka

posiekana kolendra - 1 pęczek

makaron ryżowy - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 40 mililitrów

sok z 3 cytryn

papryczka chilli - 2 sztuki

ząbki czosnku posiekane - 3 sztuki

cukier - 20 gramów

sos rybny - 6 łyżek

orzeszki ziemne zmiażdżone - 100
gramów

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron ryżowy według instrukcji na opakowaniu. Następnie schłodź pod zimną wodą.

Odcedź i odstaw.

2. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki,

jest to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

3. Podsmaż kurczaka z solą i pieprzem ok. 5 minut. Dodaj cebulę i podsmaż całość ponownie ok.

2 minut. Odstaw.

4. Przygotuj sos: czosnek, sos rybny, cukier, sok z cytryny i chili. Wymieszaj całość i odstaw do

lodówki do schłodzenia.

5. W dużej misce wymieszaj: makaron ryżowy, marchewki, cebulę czerwoną, kurczaka z cebulą,

połowę orzeszków i połowę kolendry. Całość wstaw do lodówki do schłodzenia.

6. Podawaj z miseczkach, niech każdy polewa sobie sam schłodzonym sosem i posypuje resztą



zmiażdżonych orzeszków i kolendrą.

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

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


Steak z tuńczyka z cukinią

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

stek z tuńczyka z niebieska płetwą - 400
gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 100 mililitrów

cukinia - 1 sztuka

sos sojowy - 2 łyżki

imbir świeży starty - 1 łyżka

sezam biały - 1 łyżka

sezam czarny - 1 łyżka

olej sezamowy - 1 łyżka

kolendra - 1 pęczek

por - 1 sztuka

cytryna - 0.5 sztuk

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w bardzo cienkie plastry, aby nieco zmiękła delikatnie oprósz ja solą. Po kilku

minutach gdy będzie już miękka opłucz w zimnej wodzie.

2. Rybę pokrój w 3-4 cm grubości kostkę. Zamarynuj ją w sosie sojowym, posiekanej kolendrze.

Następie wokół każdego kawałka zawiń cukinię a górę i dół zanurz w mieszance białego i

czarnego sezamu.

3. Na patelni wlej część Ramy. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Rybę smaż po 2-3 minuty z każdej strony, po czym mięso wstaw do piekarnika nagrzanego do

190 °C na około 5 minut.

5. W tym czasie na patelnię dolej pozostałą Ramę, rozgrzej ją. Podsmaż na niej pokrojonego

kosteczkę pora, dodaj sos sojowy pozostały z marynaty ryby, olej sezamowy, starty imbir,

odrobinę ostrej papryki, posiekane chili, sok z polówki cytryny. Tuńczyka podawaj polanego

sosem.

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

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


Stir-fry z piersią z kaczki

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

olej sezamowy - 2 łyżki

sos sojowy - 100 mililitrów

świeży imbir, starty na tarce - 20 gramów

sos rybny - 1 łyżeczka

miód - 1 łyżeczka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

pierś z kaczki, bez skóry - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny

mąka ziemniaczana - 2 łyżki

marchewki pokrojone w półplastry - 2
sztuki

kiełki sojowe - 100 gramów

kapusta bok choy - 1 sztuka

grzyby shitake - 100 gramów

orzechy nerkowca - 50 gramów

sos hon shin - 100 mililitrów

kolendra - 1 pęczek

czosnek posiekany, ząbek - 3 sztuki

cebula dymka ze szczypiorkiem - 1
pęczek

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj marynatę łącząc ze sobą wszystkie składniki na marynatę.

2. Pierś z kaczki pokrój w cienkie paseczki, połącz z marynatą i odstaw na co najmniej godzinę w

chłodne miejsce. Po tym czasie mięso wyjmij z marynaty, osusz papierową ręcznikiem i oprósz w

mące ziemniaczanej.

3. Na patelni lub wooku rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki,

będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.



4. Wrzuć piersi z kaczki smaż chwilę na dużym ogniu cały czas mieszają mięso. Obsmażone

mięso przełóż na bok. Na tej samej patelni na pozostałym tłuszczy obsmaż posiekany czosnek,

cebulę pokrojoną w piórka, orzechy, marchew pokrojoną w słupki oraz grzyby pokrojone na

mniejsze kawałki.

5. Wszystko razem smaż chwilę, po czym podlej pozostałą marynatą i sosem Honsiu. Dodaj na

powrót mięso, pokrojoną w kawałki kapustę oraz kiełki. Wszystko razem smaż chwile cały czas

mieszając. Potrawę podawaj posypaną posiekaną kolendrą i szczypiorem pokrojonym w dłuższe

kawałki. Gotową potrawę podawaj z ryżem i posypaną białym sezamem.

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

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


Tagliatelle z cukinią i suszonymi pomidorami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle ugotowany al dente -
500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 60 mililitrów

Cukinia mała bez pestek i bez skóry,
pokrojona w słupki - 5 sztuk

gęsta śmietana - 300 mililitrów

suszone pomidory pokrojone w paski - 40
gramów

natka pietruszki (posiekana) - 2 łyżki

ząbek czosnku posiekany - 1 sztuka

parmezan starty - 50 gramów

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki -

to znak, że temperatura jest odpowiednia do smażenia.

2. Przez 5 minut podsmaż na dużym ogniu cukinię, suszone pomidory i czosnek.

3. Zmniejsz ogień, dodaj śmietanę. Podgotuj całość 2 minuty.

4. Dodaj makaron i wymieszaj, by całość pokrył sos. Dodaj natkę, parmezan i od razu podawaj.

Bon Appétit!

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

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


Ciasto kokosowe z sorbetem Carte d’Or Czarna
Porzeczka

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

mąka - 100 gramów

cukier puder - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 0.2 łyżeczek

żółtko - 1 sztuka

dżem z czarnej porzeczki - 3 łyżki

wiórki kokosowe - 150 gramów

cukier puder - 70 gramów

białka - 2 sztuki

śmietanka 30% - 200 mililitrów

Carte d'Or Sorbet Black Currant

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mikserem: mąkę z proszkiem do pieczenia, Kasię, żółtko i cukier puder.

Gdy składniki się połączą, wyłóż je na podsypany mąką stół i szybko zagnieć gładkie ciasto.

2. Prostokątną formę o wymiarach 22x28 cm wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto lekko rozwałkuj

i wylep nim dno brytfanki. Na cieście rozsmaruj dżem.

3. Białka ubij na sztywną pianę z cukrem pudrem. Następnie dodaj wiórki kokosowe i delikatnie

wymieszaj.

4. Masę kokosową wyłóż na dżem. Piecz ok. 30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 °C.

5. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem.

6. Gotowe ciasto pokrój na kawałki. Podawaj z bitą śmietaną i sorbetem Carte d’Or o smaku

czarnej porzeczki.

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

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


Herbata a la whisky on the rocks

przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

Lipton Amazingly Grey - 2 sztuki

syrop rumowy - 4 łyżki

plasterki cytryny - 2 sztuki

gałązka rozmarynu - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Herbatę Lipton zalej 300 ml gotującej się wody. Napar przykryj spodkiem odstaw na bo na

około 1 minutę aby dobrze się zaparzył.

2. Mocny napar herbaciany przelej do szklanek wypełnionych lodem schłodź. Zimny napój

przecedź do dzbanka oddzielając go od kostek lodu.

3. W szklance do whisky o szerokim dnie wrzuć trzy cztery kostki lodu. Do szklanki dodaj plaster

cytryny kawałek rozmarynu oraz dwie łyżki syropu . Tuż przed podaniem do połowy szklanki wlej

zimny napar z herbaty.
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