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Udka z kaczki
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kaczki - 8 sztuk

Esencja do duszonego kurczaka Knorr - 1 sztuka

pomarańcze - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

włoszczyzna - 1 pęczek

likier pomarańczowy - 50 mililitrów

mąka - 1 łyżka

masło - 2 łyżki

liść laurowy - 1 sztuka

ziele angielskie - 3 ziarna

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Umyte i osuszone udka z kaczki skrop sokiem z cytryny, oprósz przyprawą Knorr oraz otartą skórką z 2 pomarańczy,

odstaw na bok przynajmniej na jedną godzinę.

2. Włoszczyznę umyj, obierz i pokrój, podsmaż na rozgrzanym oleju, po czym włóż do żaroodpornego naczynia. Na

warzywach ułóż udka z kaczki.

3. Całość zalej szklanką wody, dodaj liść laurowy, ziele angielskie i żeby danie miało pełny smak - bulionetkę. Kaczkę duś w

nagrzanym do 180 st. C piekarniku przez około 90 minut do momentu aż będzie zupełnie miękka. Jeśli woda odparuje

uzupełnij ją na powrót. Udka przełóż do oddzielnego naczynia, przecedzając jednocześnie do odpowiedniego garnuszka

wywar z pieczenia.

4. Z obranych pomarańczy wykrój segmenty, zbierając jednocześnie powstały sok. Sok, wywar z duszenia połącz z likierem

pomarańczowym i zagotuj.

5. Z masła i mąki zrób zasmażkę i całość zagęść dodając ją do sosu. W ostatniej chwili do gotowego już sosu dodaj

segmenty z pomarańczy. Upieczone udka podawaj polane sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/udka-z-kaczki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Gotowany kurczak z imbirem
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kurczak - 1.5 kilogramów

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

pomarańcza - 1 sztuka

Cebulki dymki - 1 pęczek

świeży imbir - 6 plastrów

cukier brązowy - 0.25 szklanek

goździki - 2 sztuki

anyż - 2 sztuki

Papryczka chilli suszona - 1 sztuka

wino ryżowe - 1 szklanka

sos sojowy ciemny - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka dokładnie umyj i osusz. Z pomarańczy obierz cienko skórkę i pokrój miąższ. Dymki razem ze szczypiorkiem i

papryczkę posiekaj.

2. Wszystkie składniki, oprócz kurczaka, wrzuć do dużego rondla, wlej wodę i dodaj Bulionetkę drobiową Knorr. Zagotuj stale

mieszając.

3. Kurczaka włóż piersią do dołu i zmniejsz ogień. Gotuj powoli przez 30 minut pod przykryciem. Po tym czasie kurczaka

odwróć i gotuj ponownie przez 15 minut. Następnie zdejmij rondel z ognia i zostaw przykryty na 30 minut.

4. Wyjmij kurczaka i pokrój na porcje, ułóż na półmisku i skrop częścią zalewy. Resztę zalewy przecedź i podawaj w

sosjerce. Kurczaka podawaj z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/gotowany-kurczak-z-imbirem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pałki kurczaka w marynacie cytrynowej
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 8 sztuk

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

miód pszczeli - 6 łyżek

olej - 3 łyżki

cytryny - 2 sztuki

tymianek świeży gałązka - 3 sztuki

cebula - 1 sztuka

płatki suszone chili - 0.5 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Pałki z kurczaka umyj i osusz, następnie małym ostrym nożem natnij skórę dookoła kostki. Cebulę pokrój w drobną kostkę,

otrzyj skórkę z cytryn, a następnie pokrój je w plastry.

2. W miseczce wymieszaj oliwę (3 łyżki), przyprawę do grilla Knorr oraz otartą skórkę z cytryn. Dodaj również listki tymianku.

Osuszone pałki z kurczaka wymieszaj z marynatą i odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.

3. W rondelku przesmaż cebulę, dodaj płatki chilli oraz skórki cytryny. Wlej 50 ml wody oraz miód i zagotuj. Zmniejsz ogień i

gotuj 5 minut. Odstaw z ognia.

4. Zamarynowane pałki ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez ok. 20 minut obracając co chwilę. Przed podaniem

upewnij się, czy mięso jest dosmażone. Gotowe pałki przełóż na półmisek, polej przygotowanym cytrynowo-ziołowym

syropem i podawaj – najlepiej z czosnkowymi grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/palki-kurczaka-w-marynacie-cytrynowej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona kaczka w pomarańczowym sosie
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kaczka - 2 kilogramy

Sos do pieczeni jasny Knorr - 1 opakowanie

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 3 łyżki

pomarańcza - 1 sztuka

jabłka - 3 sztuki

morele - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

cynamon - 1 sztuka

goździki - 6 sztuk

sok pomarańczowy - 300 mililitrów

olej roślinny - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Kaczkę umyj, natrzyj przyprawą do kurczaka Knorr. W środku umieść pokrojone na ćwiartki jabłka. Kaczkę piecz w 180

stopniach przez około 120 minut.

2. W garnuszku podsmaż drobno posiekaną cebulę, dodaj starty imbir, skórkę z pomarańczy, pokrojone kawałki moreli,

cynamon i goździki.

3. Całość zalej sokiem pomarańczowym pomieszanym z sosem Knorr i gotuj około 4 minut. Kaczkę oddziel od kości, pokrój

na mniejsze porcje, podawaj polaną sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-kaczka-w-pomaranczowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z kurczakiem miodowo-pomarańczowym
przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 200 gramów

mieszanka sałat (roszponka, rukola, rzymska) - 1 opakowanie

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1 opakowanie

pomarańcze - 2 sztuki

orzeszki pinii - 2 łyżki

tymianek

parmezan tarty - 4 łyżki

miód - 1 łyżeczka

masło - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka pokrój w plastry, oprósz solą i pieprzem, obsyp listkami tymianku. Zalej sokiem wyciśniętym z jednej

pomarańczy.

2. Rozgrzej patelnię. Wysyp na nią parmezan, formując z niego dość regularne koło. Podsmażaj, aż ser stopi się, a następnie

zarumieni. Za pomocą noża odklej parmezanowy placek i ułóż go na odwróconej filiżance. Odstaw do ostygnięcia.

3. Orzeszki pinii zrumień na rozgrzanej patelni. Pozostawioną pomarańczę obierz ze skórki i wytnij z niej „fileciki”. Zachowaj

sok, który wycieknie podczas tej czynności.

4. Przygotuj sos. Miód połącz z sokiem pomarańczowym uzyskanym podczas wycinania "filecików", 3 łyżkami oliwy i sosem

sałatkowym Knorr.

5. Sałaty po oczyszczeniu umieść w parmezanowym koszyczku. Mięso odsącz z marynaty i usmaż na rozgrzanej oliwie. Pod

koniec smażenia dodaj masło. Usmażone mięso podawaj z koszykiem sałat, obsyp orzechami pinii, udekoruj kawałkami

pomarańczy. Możesz posypać również grzankami z opakowania Sosu sałatkowego Sałatka Napoli 2 w 1 Knorr i skrop

sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kurczakiem-miodowo-pomaranczowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

