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MIĘSNA KLASYKA 
CZYLI 16 PRZEPISÓW 
NA WYBORNE MIĘSO



Eskalopki zapiekane z mozzarellą

przepisy.pl

30 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 400 gramów

pomidory (sparzone, bez skóry) - 2 sztuki

ser mozzarella - 1 sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

makaron tagliatelle - 200 gramów

śmietana - 200 mililitrów

białe wino - 100 mililitrów

świeża bazylia - kilka listków

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

mąka - 2 łyżki

oliwa - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj makaron. Pomidory pokrój na ćwiartki, usuń z nich gniazda. Mozzarellę pokrój w plastry.

2. Mięso oczyść, pokrój w plastry. Płaty mięsa rozbij delikatnie tłuczkiem, oprósz przyprawą do

mięs i złóż. Powstałe w ten sposób eskalopki oprósz mąką i obsmaż na patelni.

3. Mięso przełóż na talerz. Na każdy kotlecik nałóż listek bazylii, ćwiartkę pomidora, oraz plaster

sera. Całość zapiecz chwilę w piekarniku.

4. Na patelni po smażeniu mięsa podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Całość zalej winem, gotuj

aż zupełnie odpakuje, wlej śmietanę, dodaj esencję do sosu Knorr i dokładnie wymieszaj. Sos

gotuj 2- 3 minuty aż zgęstnieje. Eskalopki podawaj z makaronem przesmażonym na oliwie,

polane obficie powstałym 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


Pierś z kurczaka faszerowana grzybami

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szalotka - 1 sztuka

ząbki czosnku - 6 sztuk

oliwa z oliwek - 80 mililitrów

papryczka czerwona chilli, strąk - 1 sztuka

natka pieruszki - 1 pęczek

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

cytryna - 2 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem -
100 mililitrów

śmietana - 100 mililitrów

piersi z kurczaka ze skórką - 4 sztuki

pieczarki - 300 gramów

suszone grzyby leśne - 200 gramów

cebula - 1 sztuka

bułka tarta - 1 łyżka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 80 mililitrów

pieprz

Sposób przygotowania:

1. Suszone grzyby zalej szklanką gotującej się wody, całość odstaw na ok. 10 minut tak aby

grzyby zmiękły. W tym czasie na części oleju podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i pokrojone w

plastry pieczarki. Gdy woda z pieczarek odparuje, dodaj pokrojone w paski suszone grzyby.

Całość dopraw pieprzem, dodaj łyżkę bułki tartej. Farsz odstaw do wystygnięcia.

2. W piersi z kurczaka zrób nacięcie. W powstałą kieszonkę włóż grzybowy farsz i zepnij

wykałaczkami. Mięso oprósz przyprawą do kurczaka. Obsmaż na patelni, a następnie wstaw na

około 15 minut do nagrzanego do 190°C piekarnika. Pod koniec pieczenia mięso podlej połową

szklanki wody. Powstały w ten sposób sok wykorzystaj do przygotowania sosu.

3. Na tej samej patelni, na której było przygotowywane mięso, na rozgrzanej oliwie podsmaż na

złoty kolor drobno posiekaną szalotkę, posiekany czosnek, pokrojoną w drobną kostkę papryczkę



chilli. Na koniec do sosu wlej sok z cytryny i 100 ml ciepłej wody lub soku z pieczenia mięsa.

4. Dodaj esencję do sosu Knorr, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość

dokładnie wymieszaj upewniając się, że esencja zupełnie się rozpuściła.

5. Wszystko razem gotuj przez chwilę aż sos zgęstnieje. Sos odstaw na bok aby wystygł. Zimny

sos połącz z sosem Hellmann's i śmietaną, dodaj posiekaną natkę pietruszki. Podawaj na zimno z

mięsem.

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

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


Polędwiczki wieprzowe z serową panierą i
sosem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe, 2 sztuki - 500
gramów

szynka dojrzewająca w plastrach - 200
gramów

chleb tostowy - 200 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżeczka

Rama z masłem - 100 gramów

siemię lniane - 2 łyżki

ser z niebieską pleśnią - 100 gramów

olej roślinny - 3 łyżki

olej - 50 mililitrów

cebula mała - 1 sztuka

śmietana 18 % - 2 łyżki

szczypior posiekany - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i żyłek, pokrój w 5 cm grubości kawałki. Przyprawę wymieszaj z olejem,

powstałą marynatą obtocz mięso. Z każdego kawałka uformuj steki lekko rozgniatając mięso w

poprzek włókien. Każdy kawałek zawiń dookoła plastrem szynki i zepnij wykałaczką.

2. Każdy kawałek mięsa obsmaż z obu stron na patelni a następnie mięso ułóż na blaszce do

pieczenia.

3. Chleb tostowy pokrój nożem w bardzo drobną kostkę, wymieszaj z tartym serem pleśniowym,

ziarnem siemienia oraz margaryną.

4. Na wierzch każdego kawałka mięsa nałóż niewielką ilość paniery z chleba.

5. Wszystko razem wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 20-30 minut. Po

upieczeniu mięsa zbierz powstałe soki, przydadzą się do przygotowania sosu.

6. Na patelni na której przygotowywałeś mięso na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w

drobną kostkę cebulę.



7. Dodaj 250 ml ciepłej wody (razem z sokiem z pieczenia mięsa). 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, po czym sos zapraw

śmietana. Tuż przed podaniem dodaj posiekany szczypiorek. Polędwiczki 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


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


Polędwiczki z grzybami

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

2 polędwiczki po 400 g - 800 gramów

leśne grzyby - 200 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

chleb tostowy, kromki - 4 sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

żółtko - 1 sztuka

żółty ser starty - 1 łyżka

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

szczypiorek - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów mięsa, pokrój na około 3 cm grubości kawałki.

Przygotuj aromatyczną marynatę. Ząbek czosnku rozetrzyj na miazgę, połącz z Ramą, dodaj

przyprawę do mięs. W tak przygotowanej marynacie wymieszaj kawałki mięsa.

2. Polędwiczki delikatnie rozgnieć - dociskając je do deski - formuj okrągłe steki, następnie

obsmaż na patelni z obu stron.

3. Grzyby umyj, osusz, pokrój w duże kawałki i obsmaż na patelni. Obsmażone grzyby przełóż do

miski, wymieszaj z kilkoma łyżkami śmietany, chlebem pokrojonym w drobną kostkę i jednym

żółtkiem. Farsz powinien być dość zwarty.

4. Farsz ułóż na mięsie, oprósz serem. Całość umieść w naczyniu żaroodpornym i wstaw do

piekarnika nagrzanego do 190°C na 15 minut.

5. Po tym czasie mięso przełóż na bok, zbierz powstałe soki z pieczenia, przelej je na patelnię,

dolej pół szklanki wody i dodaj Esencję do sosu Knorr, która idealnie doprawi sos. Całość

dokładnie rozmieszaj, zagotuj, gdy sos zgęstnieje dodaj do niego pozostałą część śmietany i

posiekany szczypior. Polędwiczki 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 ze śliwką w sosie
majerankowym

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1.5
kilogramów

śliwki suszone bez pestek - 300 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 4 łyżki

musztarda sarepska - 3 łyżki

majeranek suszony - 65 gramów

olej - 50 mililitrów

cebula szalotka, mała - 1 sztuka

śmietana 18 % - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon. W schabie po całej długości pośrodku mięsa zrób około

dwucentymetrowe nacięcie. W środek włóż suszone śliwki.

2. Przyprawę do mięs wymieszaj z olejem i musztardą. Powstałą marynatą dokładnie natrzyj

schab. Zostaw co najmniej na jeden dzień w lodówce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

Tuż przed pieczeniem mięso obsmaż ze wszystkich stron na patelni, a następnie obtocz w

rozsypanym na folii aluminiowej majeranku (60 g). Mięso zawiń w folię aluminiową.

3. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około 50 minut. Po upieczeniu mięsa zbierz

powstały sok, który posłuży do przygotowania sosu.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobną kostkę szalotkę.

5. Dodaj 250 ml ciepłej wody razem z sokiem z pieczenia mięsa. 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, po czym sos zapraw

śmietaną. Na koniec dodaj roztarty w ręku majeranek (5 g). 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


Żeberka pieczone

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

żeberka wieprzowe - 1.2 kilogramów

włoszczyzna - 0.5 pęczków

musztarda - 2 łyżki

majeranek - 2 łyżki

oliwa - 2 łyżki

woda - 600 mililitrów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Żeberka podziel na 4 porcje, umyj i osusz. W miseczce dokładnie wymieszaj musztardę,

majeranek oraz łyżkę oliwy. Następnie natrzyj marynatą żeberka i odstaw do lodówki na 30 minut.

2. Żeberka przełóż do woreczka do pieczenia. Zepnij spinką i wstaw do nagrzanego do 180 °C

piekarnika na 1 godzinę.

3. Oczyszczoną włoszczyznę pokrój na mniejsze kawałki i przesmaż na brązowy kolor w rondlu.

4. Warzywa zalej 600 ml wody i gotuj na wolnym ogniu 45 minut.

5. Dodaj esencję do sosu pieczeniowego ciemnego. Dokładnie wymieszaj i doprowadź do

wrzenia. Gotuj przez 1 minutę. Upieczone żeberka 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


Polędwiczki w sosie grzybowym

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

suszone grzyby leśne - 20 gramów

cebula - 1 sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

śmietana - 100 mililitrów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Grzyby zalej szklanką wrzącej wody i odstaw na bok, aby zmiękły.

2. Polędwiczki umyj, oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Oprósz dokładnie przyprawą do

wieprzowiny Knorr. Przyprawa nada mięsu wyrazistego smaku. Zamarynowane polędwiczki

odstaw przynajmniej na godzinę do lodówki.

3. Po tym czasie mięso obsmaż z obu stron na patelni, na rozgrzanej Ramie Smaż jak szef

kuchni. Mięso odłóż na bok

4. Na tej samej patelni obsmaż pokrojona w piórka cebulę, dodaj posiekany czosnek oraz

wcześniej namoczone grzyby razem z płynem. Dodaj esencję do sosu pieczeniowego ciemnego

Knorr. Całość dokładnie wymieszaj i doprowadź do wrzenia.

5. Do powstałego sosu dodaj śmietanę i włóż na powrót polędwiczki wieprzowe. Duś pod

przykryciem około 15 minut, przekręcając mięso co jakiś czas. Tak przygotowane polędwiczki

będą soczyste w środku.

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 sosie rozmarynowym

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab karkowy - 1.5 kilogramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

rozmaryn świeży gałązka - 2 sztuki

czosnek ząbek - 5 sztuk

olej roślinny - 130 mililitrów

musztarda francuska - 3 łyżki

cebula szalotka, mała - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Czosnek obierz i pokrój w plastry. Mięso ponakłuwaj cienkim nożem na około 2-3 cm, w

powstałe „kieszonki” wsuń plaster czosnku. Czynność powtarzaj w miarę regularnie dookoła

mięsa rozkładając cały czosnek.

2. Przygotuj marynatę do mięsa - przyprawę do mięs wymieszaj z 80 ml oleju, musztardą i

posiekaną gałązką rozmarynu. Natrzyj nią mięso i zawiń w folię aluminiową. Karkówkę pozostaw

co najmniej na jeden dzień w lodówce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

3. Po tym czasie mięso piecz w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około 120 minut. Po

upieczeniu mięsa zbierz powstały sok - posłuży do przygotowania sosu.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobną kostkę szalotkę. Dodaj posiekany

rozmaryn, wlej 200 ml ciepłej wody (razem z sokiem z pieczenia mięsa). 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


Schab ze śliwkami

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

schab bez kości - 80 dekagramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

suszone śliwki - 180 gramów

czerwone wino - 80 mililitrów

majeranek - 2 łyżeczki

czosnek - 1 sztuka

olej rzepakowy - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozsmaruj na miazgę ząbek czosnku połącz go z olejem, majerankiem i przyprawą do mięsa

Knorr. Mięso natrzyj powstałą marynatą. Odstaw w chłodne miejsce na godzinę.

2. Suszone śliwki zalej gorącą wodą, po chwili odcedź i usuń z nich pestki. Duże owoce możesz

przekroić.

3. Mięso nakłuj nożem pośrodku i faszeruj śliwkami. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni.

4. Na rozgrzanej patelni obsmaż mięso ze wszystkich stron.

5. Wlej do naczynia żaroodpornego kilka łyżek wody, przełóż w nie usmażone mięso i wstaw do

rozgrzanego piekarnika. Piecz przez 45 minut polewając sosem wytworzonym w czasie

pieczenia.

6. Po 30 minutach pieczenia do mięsa wlej wino i dodaj pozostałe śliwki. Całość piecz jeszcze

około piętnastu minut, tak aby mięso było dobrze upieczone.

7. Z upieczonego mięsa zlej do rondelka powstałe podczas pieczenia soki, dodaj jedną esencję

do pieczenia Knorr, dokładnie wymieszaj sos. Gotuj około 2 minut, tak aby zgęstniał. Upieczony

schab pokrój w plastry, 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


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


Pieczona szynka z sosem z szalotek

przepisy.pl

90 minut 8 osób Średnie

Składniki:

wieprzowina (szynka bez kości z
tłuszczykiem) - 800 gramów

szalotki - 2 sztuki

czerwone wino - 200 mililitrów

sok pomarańczowy - 200 mililitrów

cynamon - 1 sztuka

goździki - 2 sztuki

otarta skórka z jednej pomarańczy

posiekana gałązka rozmarynu - 1 sztuka

ziele angielskie - 3 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

olej słonecznikowy - 100 mililitrów

woda - 1.2 litrów

sól - 20 gramów

cukier - 10 gramów

saletra - 10 gramów

Przyprawa w płynie Delikat Knorr - 1
sztuka

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj marynatę: wszystkie składniki marynaty zalej około 1 litrem zimnej wody, doprowadź

do wrzenia, a następnie ostudź. W przygotowanej marynacie umieść mięso na około 3 dni. Zwróć

uwagę, aby mięso było dokładnie przykryte płynem. Warto też za pomocą strzykawki wprowadzić

marynatę w głąb mięsa.

2. Zamarynowane mięso obsmaż na patelni ze wszystkich stron, a następnie umieść w naczyniu

żaroodpornym.

3. Piecz w nagrzanym do 190° C piekarniku przez około 120 minut. Po upływie 60 minut podlej

szynkę czerwonym winem oraz sokiem pomarańczowym i dokończ pieczenie.

4. Przygotuj sos: szalotki przetnij na pół, podsmaż na patelni, a następnie zalej sosem



pozostałym z pieczenia. Dodaj goździki, cynamon, posiekany rozmaryn i otartą skórkę z

pomarańczy.

5. Dodaj 300 mililitrów ciepłej wody, esencję do sosu , całość dokładnie wymieszaj , gotuj 1

minutę aż sos uzyska odpowiednią konsystencję

6. Na koniec pokrój szynkę w centymetrowej grubości plastry i polej sosem. Podawaj.

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


Pieczeń wieprzowa z puree ziemniaczanym

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

szynka wieprzowa - 1.5 kilogramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 150 mililitrów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

włoszczyzna (marchewka, seler, por,
korzeń pietruszki) - 1 pęczek

majeranek - 1 łyżka

musztarda sarepska - 2 łyżki

ziemniaki - 500 gramów

zielony groszek (świeży lub mrożony) - 200
gramów

kukurydza - 200 gramów

marchewki obrane i pokrojone w słupki - 2
sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso wieprzowe umyj i osusz. W misce wymieszaj musztardę, Przyprawę do mięs, majeranek z

kilkoma łyżkami Ramy. W powstałej marynacie zamarynuj mięso, odstaw je w chłodne miejsce na

co najmniej 6 godzin. Po tym czasie mięso obsmaż ze wszystkich stron, przełóż je do na blachę do

pieczenia.

2. Na tej samej patelni obsmaż z grubsza pokrojona włoszczyznę . Następnie dodaj ją do mięsa.

Wszystko razem wstaw do nagrzanego do 190 °C piekarnika piecz pod przykryciem 30 minut po

tym czasie pieczeń podlej pół litrem wody. Piecz jeszcze około godziny, w miarę potrzeby

uzupełniając płyn.

3. W garnku ugotuj do miękkości obrane ziemniaki, odlej wodę do garnka dodaj kilka łyżek Ramy i

śmietanę. Całość dokładnie utłucz i dopraw do smaku. W razie potrzeby przetrzyj przez sitko.

4. Słupki z marchewki ugotuj razem z rozmrożonym groszkiem. Kukurydzę podsmaż na kilku

łyżkach ramy dopraw do smaku.

5. Gdy mięso się upiecze do garnka zlej powstały płyn z pieczenia. Powinno go być co najmniej



300 ml, dodaj Esencję Knorr. Całość dokładnie wymieszaj tak aby produkt dokładnie rozpuścił się

w płynie. Sos gotuj 2-3 minuty tak aby uzyskał odpowiednią konsystencję. Gotowy sos przecedź

przez sitko.

6. Pieczeń pokrój w plastry i podawaj polaną sosem, z warzywami i purre ziemniaczany.

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

przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

golonki - 4 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

czarny pieprz - 8 ziaren

ziele angielskie - 5 ziaren

goździki - 3 sztuki

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

włoszczyzna (seler, por, marchewka,
korzeń pietruszki, cebula) - 1 pęczek

czosnek główka - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

ciemne piwo typu porter - 500 mililitrów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 opakowanie

Sposób przygotowania:

1. Golonki umyj. Jeśli mają widoczne kawałki szczeciny - usuń ją opalając golonkę nad gazem i

skrobiąc miejsce opalenia ostrym nożem. Następnie skórę z golonki ponacinaj ostrym nożem na

przemian, tworząc, w miarę możliwości, równe romby.

2. W garnku z piwem zagotuj starte na tarce warzywa oraz pokrojoną w pół-plastry cebulę. Dodaj

kostkę rosołową, przyprawy (ziele, liść laurowy, goździki, pieprz i czosnek). Płyn wystudź i

umieść w nim golonki przynajmniej na jeden dzień.

3. Po tym czasie płyn wraz z mięsem nastaw i gotuj około 60 minut, aż mięso będzie stosunkowo

miękkie.

4. Następnie golonki wyjmij z marynaty, oprósz dokładnie Przyprawą do wieprzowiny Knorr, aby

nadać jej wyrazisty smak. Wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut i przykryj folią,

aż golonki zrobią się zupełnie miękki a skórka będzie chrupiąca. Na 10 min przed końcem

pieczenia zdejmij folię i dopiecz mięso. Tak przygotowana golonka będzie soczysta w środku.

5. Na bazie wywaru z golonki i piwa przygotuj sos. Do szklanki czystego wywaru dodaj Esencję

do sosu Knorr, dokładnie wymieszaj i zagotuj.



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

przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

schab środkowy - 800 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 sztuka

chrzan tarty w słoiczku - 100 gramów

ząbek roztartego czosnku - 1 sztuka

śmietana - 200 mililitrów

majeranek - 1 łyżka

olej słonecznikowy - 80 mililitrów

woda - 2 szklanki

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj i oczyść z żył oraz błonek. Natrzyj Przyprawą do mięs Knorr, majerankiem i

roztartym czosnkiem. Naczynie z mięsem przykryj folią i odstaw na co najmniej godzinę w

chłodne miejsce (mięso najlepiej odstawić na 24h).

2. Po tym czasie mięso obsmaż na patelni, przełóż do żaroodpornego naczynia i wstaw na 50

minut do nagrzanego do 190°C piekarnika. W połowie pieczenia mięso podlej dwoma

szklankami wody.

3. Po upieczeniu przełóż mięso na bok, a sos przelej przez sito do mniejszego naczynia. Dodaj

esencję do sosu Knorr, całość dokładnie wymieszaj a następnie doprowadź do wrzenia.

4. Chrzan przełóż na sito i dokładnie odciśnij, pozbawiając go soku. Następnie dopraw nim sos

do smaku i dodaj śmietanę. Całość gotuj na wolnym ogniu jeszcze około 5 minut aż sos nabierze

odpowiedniej konsystencji. Upieczony schab podawaj pokrojony w plastry i polany sosem.

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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