
przepisy.pl

25 WYBORNYCH MIĘS
NA WIELKANOCNY OBIAD



Duszona kaczka z jabłkami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kaczki - 4 sztuki

jabłka - 3 sztuki

Fix Kurczak w delikatnym sosie curry
Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

woda - 200 mililitrów

żurawina ze słoika - 2 łyżki

gałązka świeżego rozmarynu

majeranek - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

czerwone wino - 200 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Osuszone udka natrzyj rozgniecionym czosnkiem i posyp majerankiem. Odstaw na kilka minut

w chłodne miejsce.

2. W misce rozmieszaj wino, 200 ml wody oraz Fix Knorr. Dodaj żurawinę.

3. Cebulę oraz jabłka pokrój w cząstki i przesmaż wraz z rozmarynem na rozgrzanej patelni. Wlej

przygotowany Fix i zagotuj.

4. W naczyniu żaroodpornym ułóż udka. Wlej przygotowany Fix, dodaj jabłka i pozostałe

składniki. Naczynie przykryj i wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na 45 minut.

5. Po tym czasie naczynie odkryj. Sos wraz z jabłkami zlej do rondelka, przetrzyj przez sito i

dopraw do smaku.

6. Mięso z powrotem umieść w piekarniku i zapiecz na ruszcie, aby skórka była chrupiąca.

Gotowe udka podawaj z sosem i purée.

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


Duszona sztuka mięsa z grzybami

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kawałek szynki, łopatki lub karkówki - 500
gramów

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1
sztuka

cebula - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

suszone grzyby - 10 gramów

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

olej roślinny - 50 mililitrów

olej do smażenia - 50 mililitrów

ząbki czosnku - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

słodka papryka - 1 łyżeczka

tymianek - 0.5 łyżeczek

pieprz

ziele angielskie - 2 sztuki

mąka - 2 łyżki

woda - 500 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, oczyść z błon i zbędnych kawałków tłuszczu. W misce rozmieszaj posiekany

czosnek, majeranek, tymianek, słodką paprykę, przyprawę uniwersalną oraz olej. Powstałą

marynatą natrzyj dokładnie mięso. Jeśli masz czas, pozostaw je w chłodnym miejscu na 1-2

godziny.

2. Zamarynowane mięso obsmaż ze wszystkich stron. Następnie umieść w żaroodpornym

naczyniu i podlej 500 ml wody. Dodaj garść suszonych grzybów i piecz 80 minut w temperaturze

180 °C.

3. Pokrojoną w kostkę cebulę podsmaż na patelni, podsyp mąką i podlej odlanym sosem z

pieczeni. Całość dopraw do smaku Esencją do duszonych mięs Knorr i koncentratem. Gotuj

wszystko około 4-5 minut, aż sos zgęstnieje. Na koniec sos zapraw śmietaną.



4. Mięso podawaj pokrojone w plastry i polane sosem grzybowym.

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


Kaczka z sosem śliwkowym

przepisy.pl

45 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kaczki - 4 sztuki

śliwki wędzone bez pestek - 50 gramów

szalotka - 1 sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

goździki w całości - kilka sztuk

cynamon w laskach - kilka sztuk

cukier - 1 łyżka

olej - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rozkrusz goździki i cynamon, a następnie wymieszaj z przyprawą do mięs i łyżeczką cukru.

2. Powstałą marynatę nałóż na każdą z piersi kaczki od strony mięsa. Piersi złóż układając je

jedna na drugiej skórą do góry. Mięso ponacinaj nożem w kratkę, ściśle zafoliuj i wstaw do

lodówki – najlepiej na 6 godzin.

3. Po tym czasie smaż mięso od strony skóry na bardzo wolnym ogniu ok. 10 minut, aż tłuszcz

zupełnie się wytopi. Następnie odwróć kaczkę i smaż jeszcze ok. 5 minut od strony mięsa.

Usmażoną kaczkę przełóż na talerz.

4. Przygotuj sos. Na patelni pozostaw 1 – 2 łyżki tłuszczu z pokruszonymi przyprawami

(cynamonem i goździkami), resztę tłuszczu usuń. Na gorącym tłuszczu podsmaż pokrojoną w

kostkę szalotkę, dodaj pokrojone w cienkie paseczki śliwki, a następnie dodaj szklankę wody i

esencję do sosu Knorr. Całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Sos gotuj 2- 3 minut aż zgęstnieje.

Kaczkę podawaj pokrojoną w plastry, na czerwonej kapuście z sosem śliwkowym i kluskami

śląskimi.

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


Kurczak świąteczny

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kurczak - 1.5 kilogramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie

świeże oregano gałązki

pomarańcze - 2 sztuki

ząbki czosnku - 2 sztuki

suszone śliwki wędzone z pestkami - 100
gramów

morele suszone - 100 gramów

jabłka - 4 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 80 mililitrów

cukier - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne – pokrój w ćwiartki, skórki zachowaj. Przyprawę do

pikantnego kurczaka Knorr pomieszaj z otartą skórką z dwóch pomarańczy i posiekanym oregano.

Przyprawa idealnie podkreśli smak kurczaka.

2. Kurczaka umyj, wysusz, natrzyj powstała marynatą z zewnątrz i wewnątrz. Pozostałe

pomarańcze okrój z białej skóry, włóż do środka, razem z skórkami z jabłek. Do środka włóż

również śliwki, morele oraz dwa obrane ząbki czosnku. Kurczaka zabezpiecz związując mu nogi

na krzyż.

3. Kurczaka ułóż w żaroodpornym naczyniu z przykrywką, wstaw do nagrzanego do 180°C

piekarnika na 60 minut. Po tym czasie usuń przykrywkę, kurczaka piecz jeszcze przez 30 minut,

aż zarumieni się skórka. Tak przygotowany kurczak zachowa idealną soczystość mięsa.

4. W międzyczasie na patelni karmelizuj cukier. Gdy będzie złotego koloru - dodaj pokrojone

wcześniej jabłka, dodaj Ramę Smaż jak szef kuchni. Całość smaż razem z jabłkami przez około 4

minuty.

5. Po upieczeniu, kurczaka pokrój na mniejsze porcje. Z farszu wybierz śliwki i morele i dodaj je

do jabłek.

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


Kurczak w soli

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1.5 kilogramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie

sól gruboziarnista - 2 kilogramy

cytryna - 1 sztuka

świeży rozmaryn gałązki - 2 sztuki

główka czosnku - 1 sztuka

jajka - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj, wysusz, natrzyj z zewnątrz i wewnątrz Przyprawą do pikantnego kurczaka

Knorr, aby nadać mięsu wyrazisty smak.

2. Do środka kurczaka włóż przeciętą na pół główkę czosnku i przeciętą na pół cytrynę z

gałązkami rozmarynu. Zwiąż na krzyż nogi kurczaka.

3. Oddziel jajka od białek. Białka ubij na sztywna piane, pomieszaj z solą. W efekcie powinna

powstać dość plastyczna masa. Część powstałej masy ułóż na blasze. Na soli umieść kurczaka,

obłóż go dokładnie pozostała solą z białkiem. Całość wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika

na 10 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kurczaka piecz jeszcze przez 80

minut. Tak przygotowany kurczak będzie miał chrupiącą skórkę i będzie soczysty w środku.

4. Po upieczeniu kurczaka wyciągnij ze skorupki z soli i podziel na mniejsze porcje.

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

http://www.przepisy.pl
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Pieczeń wielkanocna z grzybami i wędzoną
śliwką

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso mielone wieprzowe - 500 gramów

mięso mielone wołowe - 500 gramów

Sos borowikowy Knorr - 1 opakowanie

suszone grzyby - 20 gramów

woda - 300 mililitrów

wędzone śliwki - 150 gramów

jajka - 2 sztuki

majeranek

masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Grzyby namocz w wodzie na około 20 minut, a następnie odcedź. Potem zalej je 300 ml wody i

zagotuj.

2. Zagotowane grzyby odcedź, posiekaj i wrzuć z powrotem do grzybowego bulionu.

3. Dodaj sos Knorr oraz majeranek.

4. Połącz oba rodzaje mięsa mielonego z jajkami i wyrób masę

5. Śliwki pokrój w cienkie paski i dodaj do mięsa wraz z grzybowym sosem.

6. Formę do pieczenia wysmaruj masłem i wysyp bułką tartą. Nałóż równo masę mięsną i posyp

majerankiem oraz bułką tartą. Piecz w 180 °C przez 45 minut. Pieczeń podawaj pokrojoną w

plastry np. z młodymi ziemniakami.

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

http://www.przepisy.pl
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Pieczona kaczka z cytrynowym aromatem

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kaczka - 1 sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

imbir świeży starty - 1 łyżeczka

cebula posiekana - 1 sztuka

cytryna - 3 sztuki

wino białe - 200 mililitrów

miód - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kaczkę osusz papierowym ręcznikiem a następnie natrzyj jej wewnętrzną i zewnętrzną stronę

Przyprawą do kurczaka Knorr.

2. Cytryny sparz wrzącą wodą. Dwie z nich pokrój w cząstki i włóż do środka kaczki. Kaczkę ułóż

w brytfance a ostatnią cytrynę pokrój w plastry i ułóż na wierzchu kaczki.

3. W rondelku zagotuj 300 ml wody, dodaj wino, imbir pokrojoną w cząstki cebulę oraz miód.

Całość wlej do brytfanki.

4. Brytfankę przykryj i wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika. Piecz przez ok. 60 minut. Po

tym czasie zmniejsz temperaturę do 160°C, odkryj naczynie i piecz jeszcze przez 15 minut.

5. Powstały podczas pieczenia sos zlej do rondelka, dodaj Esencję Knorr, dzięki której sos

będzie odpowiednio gęsty i idealnie doprawiony i rozmieszaj ją. Sos zagotuj, zmniejsz ogień i

gotuj 3 minuty. Gotową kaczkę podawaj z przygotowanym 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


Pieczona karkówka w kruszonym pieprzu

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karkówka - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

pieprz czarny ziarnisty - 5 łyżek

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ziarna pieprzu pokrusz lekko moździerzu. Mięso umyj i osusz.

2. Karkówkę posyp równomiernie przyprawą Knorr a następnie pieprzem. Ziarna pieprzu dociśnij

dłonią.

3. Mięso obsmaż na rozgrzanej patelni z każdej strony a następnie wstaw do nagrzanego do 180

stopni C piekarnika i piecz przez 50 minut. Jeśli chcesz aby twoja karkówka była jeszcze bardziej

soczysta po obsmażeniu upiecz ją w folii aluminiowej lub w rękawie do pieczenia.

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

http://www.przepisy.pl
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Pieczona karkówka z chrupiącą skórką

przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

karkówka - 600 gramów

mały chleb tostowy - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 100
gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

musztarda francuska - 2 łyżki

olej roślinny do smażenia - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Karkówkę natrzyj przyprawą do mięs i odstaw na chwile w chłodne miejsce, tak aby przyprawa

lepiej wniknęła w mięso.

2. Mięso obsmaż z obu stron, ułóż w żaroodpornym naczyniu.

3. Chleb tostowy pokrój w drobną kostkę, wymieszaj z majonezem, musztardą i posiekaną natką

pietruszki.

4. Powstałą bułkę nałóż na wierzch mięsa. Całość piecz 1 godzinę w temperaturze około 180*C.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pieczona noga jagnięca z warzywami i
pomidorowo-grzybowym sosem

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

noga lub łopatka cielęca z kością - 1.5
kilogramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 200 mililitrów

kmin rzymski - 2 łyżki

główka czosnku - 1 sztuka

kilka gałązek rozmarynu

seler - 1 sztuka

por - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

ocet jabłkowy - 100 mililitrów

ostra papryczka chilli, strąk - 2 sztuki

puszka pomidorów pelati - 1 sztuka

czerwone wino, butelka - 1 sztuka

prawdziwki suszone - 80 gramów

mąka - 2 łyżki

ziele angielskie

liść laurowy

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Mięso obficie natrzyj solą, pieprzem, kminem rzymskim, posiekanym rozmarynem, czosnkiem i

ostrą papryczką chilli wymieszaną ze 100 ml Ramy. Dzięki gęstej konsystencji tłuszczu

przyprawy łatwo dadzą się rozprowadzić po powierzchni.

2. Mięso dodatkowo obłóż startymi na tarce warzywami, dodaj pozostałe przyprawy skrop z

wierzchu octem. Tak zamarynowane mięso odstaw do lodówki na jeden dzień.

3. Po tym czasie mięso razem z warzywami wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika, piecz



przez 60 minut pod przykryciem, po czym zdejmij folię i podlej czerwonym winem, duś kolejne 30-

40 minut do momentu, aż mięso stanie się zupełnie miękkie. Mięso przełóż na półmisek, Zbierz

powstały z pieczenia sos.

4. W garnku rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

5. Dodaj do niej łyżkę mąki, dokładnie wymieszaj, połącz z pozostałym sosem z pieczenia, dodaj

puszkę pomidorów oraz rozdrobnione kawałki grzybów. Całość gotuj aż sos zgęstnieje (ok. 10

minut).

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pieczona szynka w sosie cebulowym

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

olej - 50 mililitrów

cebula - 1 sztuka

Esencja do sosu cebulowego Knorr - 1
sztuka

szynka wieprzowa - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1.5 łyżek

olej roślinny - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso natrzyj Przyprawą do mięs, obsmaż na patelni na rozgrzanym oleju.

2. Mięso przełóż na blachę, podlej niepełną szklanką wody, piecz w rozgrzanym do 190°C

piekarniku przez około 90 minut.

3. Na tej samej patelni, na której było pieczone mięso, na rozgrzanym tłuszczu podsmaż

pokrojoną w piórka cebulę.

4. Dodaj 200 ml zimnej wody. Patelnię zestaw z ognia i dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której

sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość dokładnie wymieszaj, upewniając się, że esencja

zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj dwie minuty. Szynkę podawaj z sosem.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich
ziemniaków

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

indyk w całości - 5 kilogramów

kefir lub jogurt - 1 litr

czosnek główka, wcześniej upieczona - 1
sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 2 sztuki

orzechy pekan - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

słodkie ziemniaki - 2 kilogramy

imbir świeży - 10 gramów

szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk

cynamon - 2 łyżki

syrop klonowy - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

rozmaryn, doniczka - 1 sztuka

sok i kości po upieczeniu indyka

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 5 sztuk

margaryna lub masło,kostka

Sposób przygotowania:

1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn,

sokiem wyciśniętym z cytryn oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą

natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do zamarynowania na co najmniej 12 godzin.

Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse dobrze przejść

aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.

2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z

posiekanym rozmarynem, orzechami pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem,

przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy, syropem klonowym i kostka

masła.



3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i

zwiąż nogi na krzyż.

4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając

wytapiającym się tłuszczem.

5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na

mniejsze kawałki i ułóż w brytfance na wyjętym ze środka farszu.

6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut.

Powstały wywar przecedź. Powinno go być około 1 litra.

7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej

niż 1 litr, zmniejsz ilość esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.

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


Pieczony kurczak z ziemniakami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak (ok. 1,5 kg) - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
4 łyżki

ziemniaki - 800 gramów

słodka papryka - 1 łyżeczka

oregano - 1 łyżeczka

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Stwórz błyskawiczną marynatę, mieszając przyprawę Knorr z olejem, papryką i oregano.

Natrzyj nią kurczaka z zewnątrz i od środka. Jeśli lubisz potrawy pikantne, do marynaty dodaj

również trochę ostrej papryki.

2. Ziemniaki obierz i przekrój na cztery części.

3. Kurczaka i ziemniaki umieść w brytfance, piecz 60 minut w 190 °C.

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


Pieczony rostbef z sosem cebulowym

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

olej - 50 mililitrów

cebula - 1 sztuka

Esencja do sosu cebulowego Knorr - 1
sztuka

pomidory suszone - 5 sztuk

rostbef - 1.5 kilogramów

słonina - 100 gramów

pieprz czarny grubo mielony lub w
ziarenkach - 1 łyżka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę do mięs i tłuczony pieprz wymieszaj z olejem, powstałą marynatą natrzyj mięso,

pozostaw je w chłodnym miejscu na co najmniej trzy godziny.

2. Zamarynowane mięso obsmaż na rozgrzanej patelni (na tej samej patelni przygotuj później

sos).

3. Mięso obłóż plastrami słoniny, umieść w nagrzanym do 190°C piekarniku na około 30 - 40

minut. Po upieczeniu mięsa blachę podlej szklanką wody. Powstały w ten sposób sok to idealna

baza do przygotowania sosu.

4. Na patelni na której przygotowywałeś mięso na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojoną w

piórka cebulę, dodaj pokrojone w paseczki suszone pomidory.

5. Całość zalej 200 ml zimnej wody. Patelnię zestaw z ognia, dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki

której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość dokładnie wymieszaj, upewniając się że

esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj dwie minuty. Mięso podawaj z 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


Pieczony schab z boczkiem wędzonym

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

boczek wędzony - 12 plastrów

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Schab oczyść z błon, umyj i osusz, a następnie posyp przyprawą Knorr.

2. Na desce do krojenia rozłóż aluminiową folię, posmaruj lekko oliwą i rozłóż plastry boczku.

3. Na boczku połóż mięso i zwiń całość tak, aby boczek całkowicie oplatał mięso.

4. Na patelni rozgrzej olej i obsmaż z każdej strony zawinięte w folię mięso.

5. Następnie mięso włóż do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i piecz przez 40 minut.

Upieczone mięso pokrój w plastry i podawaj, np. z kaszą lub ziemniakami.

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


Pieczony schab z ziołowym nadzieniem i sosem
pieczarkowym

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 600 gramów

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr
1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

pieczywo tostowe, kromki - 8 sztuk

pieczarki - 10 sztuk

jajko - 1 sztuka

bulion - 0.5 szklanek

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

tymianek suszony - 1 łyżeczka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

pieprz czarny - 1 szczypta

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pieczywo pokrój w niedużą kostkę i przełóż do miski. Dodaj posiekane zioła i czosnek, bulion

oraz jajko. Wszystko razem wymieszaj i dopraw do smaku pieprzem.

2. Mięso oczyść z błon, a następnie cienkim nożem zrób otwór w środku schabu na wylot. Natrzyj

mięso przyprawą do mięs.

3. Przygotowanym farszem wypełnij otwór w mięsie. Mięso zawiń ściśle w folię aluminiową i

obsmaż z każdej strony na rozgrzanej patelni. Następnie wstaw do nagrzanego do 180 °C

piekarnika na 40 minut.

4. Pieczarki pokrój w grube plastry i przesmaż na tej samej patelni. Wlej szklankę zimnej wody,

zdejmij patelnię z ognia i dodaj esencję, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony.

Doprowadź do wrzenia i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Po upieczeniu mięso pokrój w plastry i podawaj

z powstałym pieczarkowym 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


Pieczony udziec z indyka z sosem

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udziec z indyka bez kości - 1.5
kilogramów

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Naturalna Przyprawa do kurczaka
pikantna Knorr - 2 łyżeczki

olej - 65 mililitrów

cebula mała - 1 sztuka

śmietana 18 % - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę wymieszaj z 3 łyżeczkami oleju i tak powstałą marynatą natrzyj mięso. Indyka

pozostaw do zamarynowania na kilka godzin.

2. Przygotowane w ten sposób mięso obsmaż na patelni. Przełóż je do naczynia żaroodpornego,

podlej szklanką wody i wstaw do nagrzanego do 190°C na 40 minut. Piecz pod przykryciem.

Zbierz powstały sok - posłuży do przygotowania sosu.

3. Na tej samej patelni na której smażyło się mięso, na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną

w drobną kostkę cebulę.

4. Dolej 250 ml ciepłej wody (razem z sokiem z pieczeni mięsa). Dodaj Esencję do sosu

pieczeniowego Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość dokładnie

wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj 2 minuty,

po czym sos zapraw śmietaną. Mięso podawaj z sosem.

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


Rolada z boczku z sosem cebulowym

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

boczek surowy - 1 kilogram

cebula biała - 2 sztuki

majeranek suszony - 1 łyżka

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

wino białe - 100 mililitrów

mąka - 1 łyżeczka

oliwa - 10 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj. Następnie natnij wzdłuż szerszego boku – nie docinając do końca - tak, aby po

rozłożeniu powstał duży płat mięsa.

2. Kostkami Knorr roztartymi z olejem natrzyj obie strony mięsa, następnie oprósz obficie

majerankiem.

3. Płat mięsa zwiń ścisło w roladę i dobrze obwiąż dratwą. Obsmaż na rozgrzanej oliwie z każdej

strony.

4. Cebule pokrój w piórka. Podsmaż ją na tej samej patelni na której smażyłeś boczek. Podlej

czerwonym winem , gotuj aż wino prawie zupełnie odparuje. Dodaj 200 ml ciepłej wody i esencję

do sosu, całość dokładnie wymieszaj i zagotuj.

5. Do woreczka do pieczenia włóż obsmażone mięso i wlej sos. Woreczek zwiąż dokładnie i

potrząsając nim ostrożnie, wymieszaj składniki znajdujące się wewnątrz. Włóż do nagrzanego

piekarnika do temperatury 180 stopni na około 45 minut. Podawaj pokrojoną w plastry z kaszą i

ziemniakami.

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


Schab faszerowany śliwką

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1 kilogram

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej rzepakowy - 5 łyżek

suszone śliwki - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

ciemny rum - 50 gramów

świeży imbir - 10 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanym oleju (1 łyżka) podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj pokrojone

w drobną kostkę śliwki, imbir i wędzoną paprykę. Całość zalej kieliszkiem rumu smaż chwilę, aż

odparuje alkohol, dobrze jest go podpalić na patelni.

2. Tak przygotowany farsz zawiń w folię spożywczą posmarowaną tłuszczem. W oczyszczonym z

błon, żył i tłuszczu schabie środkowym zrób ostrym nożem nacięcie przez całą długość mięsa.

3. Jeden kawałek foli przełóż przez nacięty schab, a następnie wsuń cały zawinięty farsz do

środka mięsa. Przytrzymując farsz z jednej strony wyciągnij folię ze środka.

4. W misce pomieszaj 4 łyżki oleju z Przyprawą do mięs Knorr. Powstałą marynatą natrzyj

dokładnie mięso, obsmaż je na patelni ze wszystkich stron. Piecz w nagrzanym do 200*C

piekarniku przez 40 minut.

5. Upieczony schab pokrój w plastry, podawaj na ugotowanych ziemniakach.

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


Schab faszerowany ziołami

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1 kilogram

Naturalna Przyprawa do mięs Knorr - 4
łyżki

biały ser półtłusty - 100 gramów

żółtka jaj - 2 sztuki

orzechy włoskie - 150 gramów

pęczek natki pietruszki - 1 sztuka

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek
Knorr - 1 sztuka

tymianek - 15 gramów

pieprz

oliwa - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę do mięs Knorr połącz z oliwą i nasmaruj nią schab. Następnie odstaw mięso na 30

minut do lodówki.

2. Natkę pietruszki i tymianek drobno posiekaj. Biały ser rozgnieć widelcem w misce.

3. Połącz biały ser z ziołami, orzechami oraz żółtkami. Dopraw rozkruszoną przyprawą w mini

kostkach Knorr. Całość wymieszaj.

4. W schabie zrób głęboką i dość szeroką kieszeń przy pomocy długiego, cienkiego noża.

5. Nafaszeruj schab ziołowym serkiem.

6. Rozgrzej oliwę na patelni, następnie podsmaż faszerowane mięso na złoty kolor. Piecz mięso

przez około 60 minut w piekarniku nagrzanym do 180 ºC.

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

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1.5 kilogramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

ząbki czosnku - 5 sztuk

musztarda Dijon - 4 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Schab oczyść z błon i przerostów tłuszczu.

2. Ząbki czosnku pokrój w plastry. Małym nożykiem, o prostym ostrzu, zrób w mięsie nacięcia.

Włóż w nie czosnek. Schab faszeruj czosnkiem w równych odstępach dookoła całego kawałka.

3. Mięso oprósz dokładnie Przyprawą do wieprzowiny Knorr i posmaruj musztardą. Przyprawa

nada mięsu wyrazistego smaku. Mięso odstaw na noc pod przykryciem do lodówki.

4. Zamarynowane mięso obsmaż na rozgrzanej patelni na Ramie Smaż jak szef kuchni, ze

wszystkich stron na żółty kolor.

5. Schab zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na około 45

minut. Tak przygotowany schab będzie soczysty w środku.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Schab pieczony z grzybami i szpinakiem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 600 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

szpinak mrożony - 200 gramów

prawdziwki - 4 sztuki

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon, umyj i osusz. Następnie cienkim długim nożem zrób otwór wzdłuż schabu.

2. Żeby mięso było dobrze przyprawione posyp je przyprawą Knorr i natrzyj dłonią.

3. Szpinak odciśnij z wody. Cebulę oraz czosnek posiekaj drobno, przesmaż na oliwie i dodaj

pokrojone w plastry grzyby. Następnie dodaj szpinak. Smaż chwilę razem, dopraw do smaku i

odstaw. Jeśli farsz jest zbyt rzadki dodaj łyżkę bułki tartej.

4. Przygotowanym farszem napełnij mięso, następnie zawiń ścisło w folię aluminiową i obsmaż na

rozgrzanej patelni z każdej strony. Mięso wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz w temperaturze

180 stopni C przez 35 minut. Upieczone mięso pokrój w plastry i podawaj, np. z ryżem lub

ziemniakami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl
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Schab ze śliwkami i sosem orzechowym

przepisy.pl

60 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1.5 kilogramów

śliwki suszone - 80 gramów

Sos do pieczeni z cebulką Knorr - 1
opakowanie

majeranek - 1 łyżka

miękka margaryna - 2 łyżki

bułka tarta - 3 łyżki

białe wino - 50 mililitrów

orzechówka - 40 mililitrów

orzechy włoskie pokruszone - 2 łyżki

olej - 3 łyżki

woda - 1.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Śliwki pokrój na mniejsze kawałki i wymieszaj z pokruszonymi orzechami, miękką margaryną i

bułką tartą, aby powstał dość zbity farsz.

2. Schab umyj, wysusz, oczyść z błon i przebij wzdłuż po środku długim i cienkim nożem.

3. W powstały otwór nakładaj farsz. Staraj się dokładnie wypełnić mięso.

4. Schab z wierzchu natrzyj przyprawami, olejem oraz majerankiem. Podlej połową szklanki wody

i piecz w rozgrzanym do 160 °C piekarniku przez 40 minut.

5. Po tym czasie zlej do miseczki powstały podczas pieczenia sok. Mięso przykryj folią

spożywczą i odstaw na 10 minut, aby lekko ostygło i zaparowało. Dzięki temu będzie bardziej

soczyste.

6. W rondelku białe wino zredukuj do połowy objętości. Wlej sok z pieczenia. Sos Knorr

rozmieszaj w szklance wody i dodaj do sosu.

7. Na końcu dodaj do sosu orzechówkę i gotuj jeszcze 5 minut. Mięso podawaj z sosem i np.

gotowanymi ziemniakami.

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

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1 kilogram

woda - 200 mililitrów

Sos borowikowy Knorr - 1 opakowanie

śmietana - 200 mililitrów

majeranek - 2 łyżki

musztarda - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

olej - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj składniki marynaty. W miseczce połącz olej z majerankiem, musztardą,

przeciśniętym przez praskę czosnkiem i przyprawami.

2. Oczyszczony schab natrzyj dokładnie marynatą i odstaw mięso do lodówki na co najmniej 2

godziny.

3. Mięso lekko zrumień na patelni i przełóż do naczynia żaroodpornego. Wlej szklankę wody i

piecz w 180 °C przez 40 minut.

4. Po tym czasie odstaw mięso na kolejne 10 minut. Powstały podczas pieczenia sos wlej do

rondla.

5. Sos borowikowy Knorr połącz ze śmietanką.

6. Wlej sos do płynu w rondlu, całość dokładnie wymieszaj i zagotuj. Na końcu dodaj posiekaną

natkę pietruszki. Pieczony schab podawaj pokrojony w plastry z sosem i gotowanymi

ziemniakami.

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

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1.5 kilogramów

Sos do pieczeni z cebulką Knorr - 1
opakowanie

majeranek - 2 łyżki

ząbki czosnku - 2 sztuki

woda - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Sos Knorr zagotuj z wodą i dokładnie wymieszaj.

2. Gdy sos przestygnie, dodaj do niego przeciśnięty przez praskę czosnek oraz majeranek.

Ponownie dokładnie wymieszaj.

3. Oczyść schab i nasmaruj go dokładnie wystudzonym sosem. Następnie przełóż do naczynia

żaroodpornego i odstaw na godzinę do lodówki.

4. Naczynie przykryj folią aluminiową i piecz mięso w 160 °C przez godzinę. Podawaj na zimno

pokrojone w cienkie plastry.

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