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Schabowe z pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 800 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

pieczarki - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 150 mililitrów

bułka tarta - 200 gramów

mąka - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Pieczarki i cebulę pokrój w plastry, posiekaj czosnek. Wszystko razem przesmaż na patelni, na dwóch łyżkach Ramy Smaż

jak szef kuchni. Dopraw na koniec do smaku majerankiem, a następnie odstaw na bok, aby farsz ostygł.

2. Mięso umyj, oczyść z błony i przerostów tłuszczu. Pokrój w tak zwanego „motyla”. W tym celu pierwsze nacięcie zatrzymaj

na 1 cm przed końcem, nie odcinając go od reszty. Natnij schab na grubość około 5 mm. Drugim cięciem odetnij plaster od

reszty schabu. Mięso rozłóż, rozklep delikatnie przez folię i oprósz Przyprawą do wieprzowiny Knorr z obu stron. Przyprawa

nada mięsu odpowiednio wyrazistego smaku.

3. W środek mięsa nałóż odpowiednią ilość farszu – 0,5 łyżki. Mięso złóż ze sobą.

4. Każdy kotlet oprósz w mące, a następnie zanurz w rozkłóconych jajkach i panieruj w bułce tartej.

5. Kotlety smaż na rozgrzanej Ramie na złoty kolor. Po usmażeniu trzymaj mięso pod przykryciem przez 2- 3 minuty, aby

doszło środku. Tak przygotowane kotlety będą soczyste w środku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowe-z-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Uda z kaczki w pomarańczowym sosie
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udka z kaczki - 6 sztuk

pomarańcze - 2 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 3 łyżki

kawałek cynamonu - 1 sztuka

Goździki z Indonezji Knorr - 2 sztuki

świeży imbir - 50 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego ciemnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 3 łyżki

sok z pomarańczy - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Udka natrzyj przyprawą Knorr oraz skórką otartą z pomarańczy. Włóż je do odpowiedniego naczynia z pokrywką i wstaw

do nagrzanego do 160°C piekarnika na 2 godziny. Po tym czasie udka odkryj i podpiecz używając górnego rusztu piekarnika

tak, aby skórka była chrupiąca. Jeśli uda ci się odzyskać sok z pieczenia użyj go do zrobienia sosu.

2. Na patelni na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj goździki, cynamon i starty na tarce imbir.

Całość zalej sokiem z pomarańczy i wywarem uzyskanym z pieczenia kaczki.

3. Dodaj esencję do sosu Knorr, która idealnie doprawi sos. Całość gotuj aż sos zgęstniej a następnie dodaj kawałki

pomarańczy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/uda-z-kaczki-w-pomaranczowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cordon Bleu - Kotlet szwajcarski
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości lub pierś z kurczaka - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

ser żółty najlepiej grujer pokrojony w cienkie plastry - 100 gramów

szynka babuni pokrojona w cienkie plastry - 100 gramów

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 200 gramów

mąka pszenna - 2 łyżki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Schab oczyść z przerostów tłuszczu oraz wszelkich błon. Czyste mięso pokrój w cm grubości plastry. Płaty mięsa przykryj

kawałkiem folii i dokładnie rozbij. Mięso delikatnie oprósz solą i pieprzem.

2. Na środek rozbitego kotleta ułóż plaster żółtego sera i szynki. Krawędzie kotleta zawiń do środka. Kotlet uformuj w

prostokąt, panieruj w mące, roztrzepanym jajku, a następnie w bułce.

3. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż tłuszcz przestanie się pienić, to znak że nabrał odpowiedniej temperatury.

4. Kotlety smaż z obu stron na złoty kolor.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cordon-bleu-kotlet-szwajcarski
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Paella z kurczakiem
przepisy.pl

45 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

Ryż długoziarnisty lub specjalny do paelli - 200 gramów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

cebule - 2 sztuki

ząbek czosnku - 2 sztuki

Czerwona i żółta papryka - 1 sztuka

Garść zielonej fasoli szparagowe (może być mrożona) - 80 gramów

pomidory z puszki - 1 sztuka

limonka - 1 sztuka

szafran - 5 gramów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cebule i czosnek drobno posiekaj. Papryki pokrój w paski. Pomidory lekko rozdziel i odsącz z soku.

2. Mięso umyj, osusz, posyp Naturalną przyprawą do kurczaka pikantną Knorr.

3. Na patelnię wsyp ryż, smaż przez kilka minut. Następnie wlej wodę tak, aby przykryła ryż ponad 1,5 centymetra i dodaj

kostki Knorr oraz szafran. Wszystko dokładnie mieszaj.

4. Dodaj mięso i wszystkie warzywa. Patelnię przykryj, włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 20 minut.

5. Potrawę skrop sokiem z limonki i udekoruj jej cząstkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/paella-z-kurczakiem-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka ze smażonym serem kozim
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sałata dębowa lub inna ciemna strzępiasta - 1 sztuka

sałata endywia kędzierzawa - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 100 mililitrów

białe szparagi - 1 pęczek

oliwki zielone - 100 gramów

czerwona papryka grillowana - 1 sztuka

pomidory koktajlowe - 100 gramów

ser halloumi - 200 gramów

jajko - 1 sztuka

bułka tarta - 100 gramów

jogurt naturalny - 100 gramów

czosnek ząbki - 2 sztuki

majonez - 100 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

oregano świeże lub suszone - 0.5 łyżeczek

mąka - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ser pokrój w trójkąty, panieruj w mące, jajku i bułce. Gotowe trójkąty obsmaż na rozgrzanej Ramie, aby danie nie straciło

swej lekkości, a ser był złocisty i aromatyczny. Zdejmij i odsącz na papierowym ręczniku

2. Szparagi obierz ugotuj w lekko osolonej wodzie, ostudź. Sałaty umyj osusz.

3. Liście ciemnej sałaty ułóż na talerzu formując je w krąg, jako pierwszą połóż liście endywii na nie ułóż przekrojone na pół

szparagi, obok nich ułóż pokrojona w paseczki wcześniej zgrillowaną paprykę.

4. Do każdej porcji dodaj przekrojonego pomidorka, przekrojone oliwki oraz podsmażony ser.

5. Całość polej sosem przygotowanym po zmieszaniu jogurtu, majonezu z posiekanym czosnkiem, sokiem z cytryny oraz

odrobiną oregano.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-smazonym-serem-kozim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące paluszki z indyka z miodowo-musztardowym sosem i
grillowaną kukurydzą

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka lub polędwiczka - 300 gramów

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

płatki kukurydziane - 8 łyżek

mąka - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

kukurydza w kolbie - 2 sztuki

miód - 3 łyżki

musztarda - 3 łyżki

mleko - 500 mililitrów

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Mięso osusz papierowym ręcznikiem, pokrój w długie cienkie paluszki a następnie oprósz solą i pieprzem.

2. Paluszki obtocz w mące, następnie zanurz w roztrzepanym jajku i panieruj w kukurydzianych płatkach. Czynność tę

możesz powtórzyć, zaczynając od jajka i obtaczając w płatkach.

3. Kukurydzę ugotuj ok. 7 minut w mleku z dodatkiem miodu i soli. Następnie kukurydzę odsącz i obsmaż na grillowej patelni

z dodatkiem Ramy. Dopraw do smaku solą.

4. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

5. Opanierowane paluszki smaż z każdej strony na złoty kolor. Odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.

6. W niedużej miseczce połącz miód, musztardę oraz posiekaną natkę. Sos wymieszaj. Gotowe paluszki podawaj z sosem i

grillowaną kukurydzą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiace-paluszki-z-indyka-z-miodowo-musztardowym-sosem-i-grillowana-kukurydza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Meksykańskie krokiety z wołowiną
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 100 mililitrów

papryka czerwona - 0.5 sztuk

papryka zielona - 0.5 sztuk

cebula, pokrojona w drobną kostkę - 1.5 sztuk

kukurydza z puszki - 3 łyżki

ser żółty starty - 3 łyżki

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

mleko - 0.5 szklanek

woda - 0.5 szklanek

mąka - 1 szklanka

jajka - 1 sztuka

mąka - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso, papryki oraz cebulę pokrój w kostkę.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę. Mięso przesmaż na złoty kolor, dodaj czosnek, cebulę, papryki oraz kukurydzę i smaż chwilę razem.

3. Farsz wystudź. Po tym czasie dodaj starty ser i wymieszaj.

4. Przygotuj naleśniki. W misce połącz mleko, jedno jajko, mąkę oraz 2 łyżki Ramy. Z przygotowanego ciasta usmaż cienkie

naleśniki na rozgrzanej Ramie.

5. Farsz nałóż na naleśniki, następnie zroluj zawijając najpierw brzegi naleśnika do środka tak, aby farsz się nie wydostał.

Przygotowane naleśniki panieruj w mące, roztrzepanym jajku oraz tartej bułce.

6. Krokiety smaż na rozgrzanej Ramie na złoty kolor. Podawaj na ciepło.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/meksykanskie-krokiety-z-wolowina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zapiekane parówki
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parówki drobiowe dobrej jakości - 4 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 50 mililitrów

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

szpinak - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 10 sztuk

jajko - 1 sztuka

ciasto francuskie - 1 sztuka

śmietana 12% - 200 mililitrów

woda - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż pokrojona w kostkę cebulkę. Dodaj szpinak, całość smaż chwilę. Stwórz kremowo-

serowy sos mieszając fix z 200 ml śmietany i 100 ml wody, a następnie dodaj go na patelnię.

2. Do jeszcze gorącego sosu dodaj przekrojone na pół pomidorki koktajlowe. Sos przelej do żaroodpornego naczynia i

odstaw na bok do ostygnięcia.

3. Płaty ciasta francuskiego pokrój w 2 cm paski i obwiń nimi parówki i ułóż na wystudzonym sosie w żaroodpornym

naczyniu, posmaruj je jajkiem.

4. Całość wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika piecz przez około 15 minut .

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zapiekane-parowki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Comber jagnięcy z sosem rabarbarowym
przepisy.pl

90 minut 2 osoby Trudne

Składniki:

comber jagnięcy bez kości - 1 sztuka

Naturalna Przyprawa do mięs Knorr - 4 gramy

marchewki - 2 sztuki

kurki - 150 gramów

brukselka

czerwone cebule - 3 sztuki

karczochy - 2 sztuki

cytryna - 1 sztuka

oliwa

sól

masło

rabarbar - 1 sztuka

cukier

czerwone wino

czosnek ząbek - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Comber jagnięcy natrzyj przyprawą Knorr i niewielką ilością oliwy. Marynuj na co najmniej 2 godziny.

2. Po tym czasie obsmaż ze wszystkich stron i wstaw do piekarnika na 12 minut. Następnie odstaw, aby mięso odpoczęło.

3. Marchewkę umyj, pozostaw w skórze, skrop niewielką ilością oliwy, posyp solą morską i piecz w temperaturze 150 stopni

przez 1 godzinę. Odstaw do ostygnięcia. Następnie przetnij marchewki wzdłuż na pół, wyjmij miękki środek i zmiksuj z

masłem na puree.

4. Karczochy oczyść, same serca zalej wodą i sokiem z cytryny. Z brukselki zdejmij same listki, kurki oczyść za pomocą

pędzla, cebulki przetnij na pół i wyjmij sam środek.

5. W rondelku rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj karczochy przekrojone na cztery części i zmiażdżony czosnek. Zacznij smażyć,

jak lekko zmiękną dodaj kurki oraz cebulki. Dalej smaż. Na samym końcu dodaj listki brukselki i smaż jeszcze 2-3 minuty, aby

warzywa pozostały jędrne i nie straciły koloru. Dopraw.

6. Rabarbar obierz, pokrój w drobną kosteczkę. W rondlu skarmelizuj cukier, potem dodaj rabarbar i po chwili wlej wino. Gotuj

do momentu, kiedy sos zredukuje się o połowę.

7. Na talerzu połóż puree z marchewki, dodaj warzywa. Następnie ułóż dwa kawałki mięsa i polej sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/comber-jagniecy-z-sosem-rabarbarowym-karczochami-i-kurkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony pstrąg z chrupiącymi łódeczkami ziemniaczanymi ze
szpinakiem

przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pstrąg świeży - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

koperek świeży - 0.5 pęczków

ziemniaki, średniej wielkości, ugotowane w mundurkach - 2 sztuki

szpinak świeży, garstka - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

śmietana 18% - 2 łyżki

ser żółty starty - 2 łyżki

pieprz cayenne - 1 szczypta

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Ryby wypatrosz, oskrob, umyj a następnie osusz na papierowym ręczniku. Ponacinaj je z obu stron w poprzek, oprósz solą

i pieprzem a do środka włóż zioła oraz plaster cytryny.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę. Przygotowane ryby obsmaż z obu stron, a następnie przełóż do naczynia żaroodpornego.

3. Na Ramie przesmaż posiekaną cebulę oraz czosnek, dodaj osuszony szpinak i smaż chwilę razem. Dodaj śmietanę i

dopraw do smaku solą oraz pieprzem.

4. Ziemniaki przekrój na połówki i wydrąż. Szpinak nałóż do połówek ziemniaków, posyp startym serem. Ziemniaki i rybę

wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika na 5-7 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-pstrag-z-chrupiacymi-lodeczkami-ziemniaczanymi-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wołowe burgery z kozim serem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wołowe, najlepiej z udźca - 600 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

bułki do burgerów - 4 sztuki

boczek wędzony - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

czerwona cebula - 4 sztuki

śliwki suszone - 10 sztuk

ser kozi - 80 gramów

kiełki słonecznika

cukier - 3 łyżki

ocet balsamiczny - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój na mniejsze kawałki i zmiel w maszynce do mielenia. Boczek pokrój w

drobną kostkę, przesmaż na rozgrzanej patelni. Po chwili dodaj cebulę i smaż chwilę razem.

2. Zmielone mięso przełóż do miski, połącz z boczkiem i cebulą. Wymieszaj dokładnie i dopraw do smaku. Uformuj 8

jednakowej wielkości burgerów. Na 4 z nich połóż po plastrze sera i przykryj pozostałymi burgerami – dokładnie sklej ranty

kotletów i uformuj burgery.

3. Na rozgrzaną patelnie wlej połowę Ramy, aby mięso było wyjątkowo soczyste i nie utraciło charakterystycznego smaku i

aromatu. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Pokrojoną cebulę przełóż na patelnię i smaż kilka minut. Dodaj pokrojone w paseczki śliwki, wlej ocet balsamiczny i dodaj

cukier. Duś na małym ogniu do momentu, gdy cebula uzyska jednolitą konsystencję konfitury.

5. Przygotowane burgery smaż na rozgrzanym grillu z obu stron po ok. 5 minut. Następnie posmaruj serem.

6. Bułki przekrój na połówki, posmaruj Ramą i opiecz na grillowej patelni. Na bułkach ułóż grillowane burgery, nałóż porcję

konfitury oraz kiełków na każdy z nich. Przykryj pozostałymi bułkami i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wolowe-burgery-z-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Krewetki w tempurze z porem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

krewetki - 20 sztuk

mąka pszenna - 150 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 200 mililitrów

woda gazowana - 250 mililitrów

mąka ziemniaczana - 50 gramów

jajka - 3 sztuki

sól - 1 szczypta

cukier - 1 szczypta

ketchup - 1 łyżka

miód - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 50 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

ziarna sezamu - 1 łyżka

por, tylko biała część - 1 sztuka

majonez - 2 łyżki

pomarańcze - 3 sztuki

orzechy ziemne - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mąkę ziemniaczaną i pszenną z gazowana wodą, w drugiej misce ubij na sztywno pianę, dodaj ją do

powstałego ciasta. Ciasto dopraw do smaku solą.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

3. Na gorący tłuszcz nałóż zanurzone w cieście krewetki. Smaż je na złoty kolor z obu stron. Gotowe krewetki ułóż na

papierowym ręczniku, aby odprowadzić nadmiar tłuszczu.

4. W rondelku połącz miód z ketchupem i sokiem z cytryny, dodaj sezam. Całość gotuj, aż miód zacznie karmelizować, dodaj

wtedy Ramę i dokładnie wymieszaj.

5. W misce połącz pokrojonego w kosteczkę pora, majonez, wycięte segmenty z pomarańczy i pokruszone orzechy. Całość

dokładnie wymieszaj. W miarę potrzeby dopraw do smaku szczyptą soli i łyżeczką soku z cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krewetki-w-tempurze-z-porem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schabowy w orientalnym stylu z ziarnem sezamu i kapustą
Bok Choy

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 150 gramów

sos sojowy - 3 łyżki

imbir - 1 łyżeczka

sezam biały - 100 gramów

ostra papryka - 0.5 łyżeczek

sezam czarny (opcjonalnie) - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 80 mililitrów

czosnek ząbek - 2 sztuki

świeży imbir drobno posiekany - 1 łyżka

kapusta bok choy - 6 sztuk

sos sojowy o obniżonej soli - 100 mililitrów

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i pokrój w cm grubości plastry rozbij je tłuczkiem.

2. W misce roztrzep jajka dodaj do nich sos sojowy, imbir, ostrą paprykę, dokładnie wymieszaj.

3. Kotlety zamocz w jajku, a następnie panieruj w pomieszanych ziarnach sezamu.

4. Na patelnię wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

5. Gotowe kotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron.

6. Na gorącym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek, chilli i imbir, wrzuć przekrojone na pół liście kapusty i smaż chwilę co

jakiś czas mieszając. Gdy kapusta lekko się zarumieni - podlej ją sosem sojowym, następnie patelnie przykryj i duś przez

minutę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowy-w-orientalnym-stylu-z-ziarnem-sezamu-i-kapusta-bok-choy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gulasz wieprzowy z cydrem i karmelizowanym jabłkiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mięso wieprzowe, np. karkówka lub łopatka - 700 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

cebulki szalotki - 10 sztuk

mąka pszenna - 2 łyżki

cukier - 1 łyżka

twarde jabłka - 3 sztuki

cydr - 400 mililitrów

śmietana 18% - 100 mililitrów

świeży imbir - 50 gramów

Majeranek z krajów śródziemnomorskich Knorr - 1 łyżka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

Ziele angielskie z Meksyku Knorr - 2 ziarna

Liść laurowy z Turcji Knorr - 1 sztuka

pieprz - 3 ziarna

Sposób przygotowania:

1. Mięso wieprzowe pokrój w gruba kostkę 2 cm na 2 cm. Oprósz dokładnie Przyprawą do wieprzowiny Knorr. Przyprawa

nada mięsu wyrazistego smaku. Odstaw mięso, jeśli to możliwe, do lodówki na kilka godzin.

2. Na patelnię wsyp cukier i podgrzewaj go, aż się zkarmelizuje. Dodaj jabłka pokrojone w ćwiartki, wlej połowę Ramy Smaż

jak szef kuchni. Jabłka smaż, co jakiś czas delikatnie mieszając. Na koniec dopraw majerankiem i odłóż na bok.

3. W garnku pod przykryciem zagotuj cydr z kostką rosołową i przyprawami: zielem angielskim, liściem laurowym i czarnym

pieprzem.

4. Na tej samej patelni, na której wcześniej były smażone jabłka, na pozostałym tłuszczu, podsmaż oprószone w mące mięso.

Smaż je tak długo, aż zrobi się rumiane. Mięso przełóż do garnka z gotującym się wywarem.

5. Na patelni podsmaż cebule szalotki przekrojone na pół i je również przełóż do garnka. Wszystko razem duś pod

przykryciem przez około 40 minut, aż mięso zrobi się miękkie, a sos zgęstnieje.

6. Dodaj wówczas skarmelizowane jabłka, świeżo starty imbir oraz śmietanę. Całość gotuj jeszcze przez około 5 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gulasz-wieprzowy-z-cydrem-i-karmelizowanym-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wrap z łososiem z grzybami portobello
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wędzony łosoś - 150 gramów

czerwona papryka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

placki tortilli - 4 sztuki

rukola - 100 gramów

ocet balsamiczny - 100 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

grzyby portobello - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni zredukuj ocet balsamiczny – gotuj go aż odparuje więcej niż o połowę. Ocet wystudź i połącz go z majonezem.

2. Paprykę upiecz w piekarniku, ostudź, a następnie obierz ze skóry, usuń pestki. Grzyby portobello pokrój w grube plastry i

usmaż na patelni.

3. Placki tortilli lekko podgrzej w mikrofali lub na patelni. Posmaruj z wierzchu przygotowanym sosem z majonezu i octu.

4. Ułóż na sosie liście rukoli, plastry łososia, usmażone grzyby portobello i ćwiartkę czerwonej papryki. Całość dokładnie

ściśle zroluj w tortilli zawijając brzegi do środka. Kanapkę przetnij na pół i zawiń w pergamin

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wrap-z-lososiem-z-grzybami-portobello
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wątróbka drobiowa z papryką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wątróbka drobiowa - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

papryka czerwona, pokrojona w cienkie paski - 0.5 sztuk

papryka zielona, pokrojona w cienkie paski - 0.5 sztuk

cebula, pokrojona w piórka - 1 sztuka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

mąka - 3 łyżki

ciasto francuskie, płat - 1 sztuka

jajko do smarowania ciasta - 1 gram

tymianek suszony - 2 łyżeczki

papryka słodka w proszku - 1 łyżeczka

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Wątróbki oczyść z błon, następnie namocz w mleku. Odcedź, przepłucz zimną wodą osusz na papierowym ręczniku. Tak

przygotowane wątróbki obtocz w mące.

2. Papryki oraz cebulę pokrój w cienkie paseczki. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną

bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

3. Na patelnię włóż przygotowane wątróbki, smaż chwilę z obu stron. Dodaj czosnek oraz pokrojone warzywa, dodaj

łyżeczkę tymianku i dopraw solą i pieprzem. Zdejmij z ognia.

4. Wątróbki przełóż do niedużych, żaroodpornych naczynek. Ich wierzch zakryj szczelnie krążkiem z ciasta francuskiego.

5. Ciasto posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp słodką papryką oraz pozostałym tymiankiem. Naczynka wstaw do

nagrzanego do 200 °C piekarnika i zapiekaj do momentu, gdy ciasto wyrośnie i nabierze złotego koloru.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/watrobka-drobiowa-z-papryka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wątróbka drobiowa podana z jabłkami i śliwką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Wątróbka z kurczaka - 500 gramów

dymka ze szczypiorkiem - 2 pęczki

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

kwaśne jabłka - 3 sztuki

śliwki węgierki, mogą być mrożone - 200 gramów

mąka pszenna - 3 łyżki

wędzona papryka - 1 łyżka

ostra papryka - 1 łyżeczka

majeranek - 1 łyżeczka

cukier - 1 łyżka

sól i pieprz do smaku

mleko - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Wątróbkę oczyść z błon, żyłek i przerostów tłuszczu. Umieść ją na około 15 minut w mleku, po tym czasie mleko wylej a

wątróbkę przepłucz w zimnej wodzie. Następnie na papierowym ręczniku dokładnie osusz.

2. Pomieszaj mąkę z majerankiem, ostrą i wędzona papryka, dodaj trochę soli i pieprzu. W mące obtocz wątróbkę.

3. Na rozgrzaną patelnie wlej Ramą, aby mięso było wyjątkowo soczyste i nie utraciło charakterystycznego smaku i aromatu.

Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Na gorącym tłuszczu podsmaż wątróbkę z obu stron. Usmażoną wątróbkę przełóż na talerz.

5. Na rozgrzaną patelnię wsyp łyżkę cukru. Gdy cukier zbrązowieje dodaj pokrojone w cząsteczki jabłko. Smaż je dłuższą

chwilę aż zmięknie. Rumiane jabłka przełóż na talerz razem z wątróbką . Na patelni podsmaż pokrojoną w piórka cebulę, w

razie potrzeby dodaj nieco Ramy. Gdy cebula się zeszkli dodaj połówki śliwki. Smaż kolejna chwilę, po czym dodaj pozostałe

składniki.

6. Całość przykry podduś 1 minutę i dopraw do smaku odrobina soli i pieprzu jeśli zachodzi taka potrzeba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/watrobka-drobiowa-podana-z-jablkami-i-sliwka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

