
 

KURCZAK
NA 10 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Kurczak z kozim serem i karmelizowaną czerwoną cebulą
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

ser kozi - 100 gramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

czerwona cebula - 500 gramów

sok z czerwonej porzeczki - 500 mililitrów

czerwone wino - 200 mililitrów

goździki - 4 sztuki

laska cynamonu

brązowy cukier - 100 gramów

szynka parmeńska - 8 plastrów

Sposób przygotowania:

1. Cebule obierz i pokój w plastry.

2. W garnku z karmelizuj cukier. Kiedy będzie brązowy, dodaj cebule i smaż chwilę. Wrzuć cynamon i goździki, a całość zalej

czerwonym winem i sokiem z czarnej porzeczki. Wszystko razem gotuj ok. 30 minut, aż cały sok odparuje i zostanie tylko

cebula. Cebule odstaw do ostygnięcia.

3. Piersi z kurczaka pokrój wzdłuż w cienkie plastry, ułóż je między dwoma kawałkami folii i delikatnie rozbij mięso obficie

oprósz przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr, która sprawi, że mięso będzie delikatnie pikantne oraz soczyste. Mięso

odstaw do lodówki na ok. 30 minut.

4. W plaster zamarynowanego mięsa zawiń łyżkę dżemu cebulowego i kawałek koziego sera.

5. Całość zawiń w plaster szynki, wyłóż na blachę do pieczenia z pergaminem i wstaw do nagrzanego na 180°C piekarnika

na 25 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-z-kozim-serem-i-karmelizowana-czerwona-cebula
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak pieczony z warzywami
przepisy.pl

15 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cały kurczak (ok. 1,5 kg) - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

nieduże ziemniaki - 4 sztuki

marchewka - 1 sztuka

cebula czerwona - 2 sztuki

gałązka świeżego tymianku - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Przygotowanie kurczaka pieczonego z warzywami zacznij od umycia i dokładnego osuszenia go papierowym ręcznikiem.

Nogi zwiąż dratwą, a skrzydełka wygnij i włóż pod kurczaka.

2. W miseczce połącz przyprawę Knorr z oliwą (1 łyżką) i wymieszaj. Powstałą pastą natrzyj dokładnie kurczaka, następnie

ułóż go w głębokiej blasze do pieczenia lub żaroodpornym naczyniu.

3. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Dodaj pozostałą oliwę, posiekany czosnek oraz listki tymianku. Dopraw do

smaku i wymieszaj.

4. Kurczaka obsyp dookoła przygotowanymi warzywami, wstaw do nagrzanego do 180° C piekarnika i piecz przez 1,5

godziny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-pieczony-z-warzywami-2
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

gałązka świeżego rozmarynu - 2 sztuki

sól gruboziarnista - 2 kilogramy

cytryna - 1 sztuka

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-w-soli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące pałki z kurczaka
przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pałki kurczaka - 8 sztuk

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

płatki owsiane błyskawiczne - 250 gramów

maślanka - 125 mililitrów

miód - 1 łyżka

musztarda - 2 łyżki

jogurt naturalny - 150 mililitrów

ser pleśniowy typu rokpol - 75 gramów

Sposób przygotowania:

1. Nagrzej piekarnik do 200°C. Wyłóż formę do zapiekania papierem pergaminowym. Wrzuć do torebki płatki i rozdrobnij

przy pomocy młotka lub tłuczka do mięsa. Wymieszaj z Przyprawą do złotego kurczaka Knorr.

2. Wymieszaj maślankę z musztardą i miodem. Zanurzaj pałki w maślance a potem w płatkach, możesz to zrobić dwukrotnie.

3. Ułóż pałki na blasze do zapiekania i piecz na złoto przez ok 40 min. Wymieszaj jogurt z pokruszonym serem. Podawaj

kurczaka z dipem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiace-palki-z-kurczaka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pałki z kurczaka w ziołach z cytryną
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 8 sztuk

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

kilka gałązek tymianku

kilka gałązek rozmarynu

cebula - 2 sztuki

cytryna - 1 sztuka

olej - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pałki z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Następnie ostrym niewielkim nożem natnij skórę wokół kostki.

2. Przyprawę Knorr połącz z olejem i wymieszaj. Cebulę pokrój w piórka, cytrynę w plastry, zioła porwij w ręku.

3. Pałki natrzyj w naczyniu przygotowaną marynatą, dodaj pokrojoną cebulę, plastry cytryny oraz zioła. Wszystko razem

wymieszaj i odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.

4. Po tym czasie pałki oczyść z cebuli i ziół, następnie ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez ok. 25 minut, obracając

je co kilka minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/palki-z-kurczaka-w-ziolach-z-cytryna
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak z serową „panierką”
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 3 łyżki

margaryna lub masło - 100 gramów

chleb tostowy ciemny - 1 opakowanie

ser pleśniowy - 100 gramów

zielony groszek mrożony - 200 gramów

tłuszcz roślinny do smażenia - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka zamarynuj obsypując dwoma łyżkami Przyprawy do złotego kurczaka Knorr.

2. Pozostaw w lodówce na około 30 minut.

3. Chleb tostowy obierz ze skórki.

4. Jasną część pieczywa rozkrusz lub pokrój na bardzo małe kawałeczki i dodaj margarynę o bardzo miękkiej konsystencji.

5. Do rozmrożonego zielonego groszku i startego sera pleśniowego dodaj jedną łyżkę przyprawy Knorr i dokładnie

wymieszaj.

6. Piersi obsmaż na patelni z obu stron. Następnie na jedną ze stron nałóż grubą warstwę farszu.

7. Piersi piecz w piekarniku przez około 20- 30 minut w temperaturze 190 °C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-z-serowa-panierka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak po staropolsku marynowany miodem
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1700 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

masło - 100 gramów

kilka gałązek oregano

miód gryczany - 3 łyżki

kajzerki - 2 sztuki

szalotki - 4 sztuki

seler naciowy - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

śmietana 12% - 50 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

suszone śliwki bez pestek - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj z zewnątrz i w środku a następnie dokładnie osusz papierowym ręcznikiem.

2. Oregano drobno posiekaj, pomieszaj z masłem i miodem i jedna łyżką przyprawy Knorr . Masło wciśnij rozprowadzając

równomiernie pod skórkę kurczaka. Pozostała część odstaw na bok.

3. Pozostałą przyprawę Knorr wymieszaj z oliwą z oliwek, aby przygotować marynatę

4. Całego kurczaka z zewnątrz i wewnątrz natrzyj marynatą sprawi ona, że kurczak po upieczeniu będzie pachniał mieszanką

korzennych przypraw , będzie miał złocistą chrupiącą skórkę i będzie soczysty w środku.

5. Kajzerki pokrój w grubą kostkę około 2-3 cm. Szalotkę obierz z łupin przekrój na cztery części a następnie w poprzek na

pół, selera naciowego pokrój w kostkę o podobnej wielkości co cebula. Śliwki pokrój w mniejsze kawałki , natkę pietruszki

drobno posiekaj. W garnku podsmaż szalotkę i selera naciowego na rozgrzanej oliwie. Dodaj bułkę, śliwki , natkę pietruszki.

Całość zalej śmietaną i dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku. Powstały farsz wciśnij w środek kurczaka. Środek kurczaka

„zamknij” zakładając nogi kurczaka na krzyż . W tym celu, po jednej i po drugiej stronie tuz przy udach zrób nożem małe

nacięcia. W nacięcia na przemian włóż kości ud. Skrzydełka kurczaka zawiń pod spód.

6. Kurczaka umieść w żaroodpornym naczyniu, jeśli został farsz dodaj go również do naczynia. Do naczynia wlej 3 łyżki

wody. Całość wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na około 80 minut. Po tym czasie podnieś temperaturę pieczenia

do 200*C Na pieczone mięso połóż pozostałe masło z miodem i dokładnie rozsmaruj piecz jeszcze 10 minut polewając

kurczaka z wierzchu wytapiającym się tłuszczem.

7. Upieczonego kurczaka pokrój na porcje. Ze środka wyjmij farsz pokrój go na porcje poddawaj z kurczakiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-po-staropolsku-marynowany-miodem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste piersi z kurczaka z cytrynową nutą pieczoną z
pomidorami

przepisy.pl

20 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 0.5 opakowań

masło - 50 gramów

sok z połowy cytryny

kilka gałązek świeżego tymianku i rozmarynu

pomidorki koktajlowe - 500 gramów

szalotki - 5 sztuk

kapary - 1 łyżka

czarne oliwki - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kurczaki umyj na zewnątrz i dokładnie osusz papierowym ręcznikiem. Z kurczaków wykrój tylko piersi, zachowując kość

od skrzydła i skórę. Resztę kurczaka użyj do zrobienia rosołu.

2. Cytrynę sparz wrzącą wodą, dokładnie umyj, otrzyj z niej skórkę. Skórę z cytryny pomieszaj z dwoma łyżkami oliwy i

przyprawą do złocistego kurczaka. Powstałą marynatą natrzyj dobrze mięso, odstaw w chłodne miejsce na kilka godzin.

Marynata sprawi, że kurczak po upieczeniu będzie pachniał mieszanką korzennych przypraw, będzie miał złocistą chrupiącą

skórkę i będzie soczysty w środku.

3. Pomidorki umyj przekrój na pół, szalotkę obierz z łupin i przetnij na pół. Wszystko razem umieść w żaroodpornym

naczyniu, dodaj czarne oliwki, łyżkę kaparów razem z odrobiną zalewy oraz poszarpany tymianek i rozmaryn.

4. Na tak przygotowanych warzywach ułóż piersi z kurczaka. Całość wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut.

Po tym czasie połóż na kawałki mięsa po łyżce masła, całość z góry spryskaj wyciśniętym sokiem a cytryny.

5. Udka piecz jeszcze przez około 3 minuty, aż do całkowitego rozpuszczenia się masła.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-piersi-z-kurczaka-z-cytrynowa-nuta-pieczona-z-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony kurczak z bakaliami
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak - 1.5 kilogramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 3 łyżki

Sos do pieczeni jasny Knorr - 1 opakowanie

rodzynki - 20 gramów

suszone jabłka - 20 gramów

suszone śliwki - 20 gramów

suszone morele - 20 gramów

pomarańcze - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

goździki - 2 ziarna

cynamon - 1 sztuka

olej - 50 mililitrów

masło - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj, osusz, natrzyj z zewnątrz i wewnątrz Naturalną przyprawą do kurczaka Knorr. Pozostaw na godzinę w

chłodnym miejscu.

2. Po tym czasie kurczaka umieść w w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 190 stopni piekarnika na 30 minut.

3. Kurczaka podlej 300 mililitrami wody, dodaj pokrojone bakalie i piecz jeszcze kolejne 30 minut.

4. Na patelni podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj powstały z pieczenia wywar mieszając go z Sosem do pieczeni

jasnym Knorr i masłem.

5. Do sosu dodaj otartą skórkę z pomarańczy, dwa goździki i laskę cynamonu.

6. Sos gotuj przez 5 minut. Kurczaka pokrój na mniejsze porcje i podawaj z opieczonymi ziemniakami i sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-kurczak-z-bakaliami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak pieczony w papryce
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

papryka słodka w proszku - 1 łyżeczka

ostra papryka w proszku - 1 łyżeczka

maślanka - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso dokładnie umyj i wysusz. Następnie natrzyj w środku i na zewnątrz przyprawą Knorr oraz mieszanką papryk.

2. Kurczaka posmaruj dokładnie maślanką i jeszcze raz posyp delikatnie przyprawami. Tak przygotowanego odstaw do

marynowania, najlepiej na 12 godzin.

3. Mięso piecz w brytfance w 160 °C przez 1,5 godziny. Około 20 minut przed końcem pieczenia zwiększ temperaturę do 190

°C. Pieczonego kurczaka możesz podawać jako obiad dla całej rodziny np. z warzywami duszonymi lub na zimno do sałatki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-pieczony-w-papryce
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

