
 

8 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW 
NA POLĘDWICĘ WIEPRZOWĄ

przepisy.pl



Polędwiczki w szynce parmeńskiej
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 500 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

szynka parmeńska - 8 plastrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 4 łyżki

szalotka - 2 sztuki

suszone pomidory - 100 gramów

ser mozarella - 2 sztuki

orzeszki pinii - 10 gramów

bazylia - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Szalotki pokrój w kosteczkę, zeszklij na Ramie. Pomidory, bazylię i ser mozzarella (2 kulki) drobno posiekaj, orzechy pinii

upraż na złoty kolor. Wszystkie składniki połącz ze sobą.

2. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów mięsa, przetnij na pół. oprósz obficie mięso przyprawą do wieprzowiny. Sprawi

ona. że mięso po upieczeniu będzie pachnące i soczyste.

3. Na desce rozłóż dwa plastry szynki parmeńskiej. ułóż na niej cienką warstwę farszu, następnie na wierzchu nałóż

polędwiczkę i zroluj całość dokładnie.

4. Aluminiową folię posmaruj Ramą, ułóż na niej przygotowane polędwiczki i zroluj ściśle.

5. Roladki obsmaż z każdej strony na suchej rozgrzanej patelni, następnie wstaw do nagrzanego do 200*C piekarnika na

około 15 minut. Po tym czasie mięso odłóż na dwie minuty, aby odpoczęło. Pokrój 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/poledwiczki-w-szynce-parmenskiej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczeń wieprzowa w glazurze z brązowego cukru
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łopatka wieprzowa - 1 kilogram

cukier brązowy typu Muscovado - 2 łyżki

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

koncentrat pomidorowy - 1 łyżeczka

ocet balsamiczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę do mięsa wieprzowego pomieszaj z cukrem Muscovado, koncentratem pomidorowym i octem balsamicznym.

Przyprawa sprawi, że mięso po upieczeniu będzie soczyste i uzyska lekką ziołowo-korzennąna nutę, a cukier użyty w

marynacie z karmelizuje się na powierzchni mięsa tworząc delikatną glazurę.

2. Mięso natrzyj dokładnie połową marynaty i odstaw do lodówki na co najmniej 12 godzin.

3. Po tym czasie, mięso przełóż mięso do żaroodpornego naczynia z przykrywą. Dodaj do niego pół szklanki wody. Pozostałą

część marynaty zachowaj.

4. Mięso wstaw do wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika, na około 60 minut. Po tym czasie zdejmij przykrywę na

mięso, nałóż pozostałą część marynaty i piecz jeszcze ok. 10 do 15 minut, ale już bez przykrywy. Dzięki temu glazura na

powierzchni mięsa delikatnie się skarmelizuje. Mięso podawaj z kaszą gryczaną lub opiekanymi ziemniakami. Rada szefa

kuchni: do brytfanki możesz dołożyć pokrojone w kawałki warzywa takie jak: marchew, seler, cebula i zapiec razem z

mięsem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczen-wieprzowa-w-glazurze-z-brazowego-cukru
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwica nadziewana jabłkami na styl hasselback
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

kwaśne jabłka - 2 sztuki

oscypek - 2 sztuki

świeża szałwia - 1 sztuka

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 3 łyżki

patyki do szaszłyków - 3 sztuki

oliwa - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki wieprzowe oczyść z błon i przerostów tłuszczu i pokrój w 1 cm plastry. Wymieszaj je z oliwą oraz Przyprawą

do mięsa wieprzowego Knorr, która nada kotlecikom delikatnego ziołowo-korzennego smaku i sprawi, że będą soczyste.

Każdy kotlecik obsmaż z obu stron na patelni.

2. W plaster jabłka ułożonego na płasko na desce wbij na sztorc trzy patyki do szaszłyków. Na plaster jabłka, nabij następnie

plaster polędwiczki, liść szałwii i plaster sera. Czynność powtarzaj do wyczerpania produktów.

3. Gotową „roladę” ułóż na wyłożonej pergaminem blasze do pieczenia. Wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na ok.

10-15 minut. Upieczone go mięso ułóż na półmisku na ryżu wyciągając patyki przed podaniem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwica-nadziewana-jablkami-na-styl-hasselback
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki w pikantnym sosie malinowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dwie polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

oliwa z oliwek do smażenia - 3 łyżki

szalotka - 2 sztuki

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

ocet balsamiczny - 100 mililitrów

miód - 2 łyżki

świeże lub mrożone maliny - 100 gramów

świeżo zmielony czarny pieprz - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i przerostów tłuszczu. Oprósz dokładnie przyprawą do wieprzowiny, odstaw na kilka godzin w chłodne

miejsce. Po tym czasie mięso obsmaż na oliwie, na patelni, z obu stron i odstaw na bok.

2. Na tej samej patelni podsmaż posiekaną drobniutko szalotkę. Gdy cebula się zeszkli na patelnię dodaj ocet balsamiczny,

miód czarny pieprz oraz maliny.

3. Wszystko razem gotuj aż sos zredukuje się o połowę, a maliny zupełnie się rozpadną. Do sosu wrzuć na powrót

polędwiczki. Wszystko razem duś pod przykryciem około 10 minut uważając, aby ocet się nie przypalił. W razie potrzeby do

sosu dodaj łyżkę dwie wody.

4. Gdy mięso będzie już odpowiednio wysmażone, pokrój je w plastry i ułóż na powstałym sosie malinowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-w-pikantnym-sosie-malinowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste polędwiczki wieprzowe zapiekane z niebieskim
serem

przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

ser z niebieską pleśnią - 100 gramów

pomidory - 2 sztuki

cukinia - 0.5 sztuk

świeża bazylia kilka listków

Ketchup Hellmann's Pikantny - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka

chleb tostowy, kromki - 4 sztuki

orzeszki piniowe - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki umyj, oczyść z błon i przerostów tłuszczu, pokrój na 1 cm grubości plastry i delikatnie rozbij tłuczkiem. W

misce pomieszaj ketchup, majonez i przyprawę do mięs.

2. Powstałą marynatą natrzyj dokładnie mięso. Zamarynowane mięso odstaw na kilka godzin do lodówki. Po tym czasie

mięso obsmaż na patelni z obu stron i ułóż na pergaminie na płaskiej blasze do pieczenia.

3. Chleb tostowy okrój ze skóry, pokrój w bardzo drobną kosteczkę, pomieszaj z tartym serem pleśniowym i orzeszkami pinii.

4. Pomidory sparz w gotującej się wodzie, usuń z nich skórę, pokrój na ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Cukinie pokrój w

plastry i dopraw Delikatem Knorr. Na medalionach z mięsa ułóż kolejno listek bazylii, plaster cukinii i ćwiartkę pomidora.

5. Na wierzchu ułóż ser pomieszany z chlebem. Całość wstaw na 10-15 min. do piekarnika nagrzanego do 190°C.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-poledwiczki-wieprzowe-zapiekane-z-niebieskim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki glazurowane miodem i octem balsamicznym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 400 gramów

ocet balsamiczny - 200 mililitrów

miód - 1 łyżka

cukier muscovado - 1 łyżka

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i przerostów tłuszczu, oprósz obficie przyprawą Knorr, która nada mięsu odpowiedniego smaku i

poprawi soczystość. Mięso odstaw na co najmniej godzinę w chłodne miejsce.

2. W garnku połącz ocet balsamiczny, cukier, miód i ketchup. Całość gotuj około 5 minut aż powstanie gęsta glazura.

Powstały sos odstaw na chwilę aby ostygł. Zanurz w nim mięso.

3. Polędwiczki ułóż blasze do pieczenia na pergaminie, wstaw do nagrzanego do 190*C piekarnika na około 10 minut. Po

tym czasie mięso przełóż na druga stronę posmaruj ponownie glazura i piecz jeszcze kolejne 10 minut. Czas pieczenia

zależy od grubości mięsa.

4. Po upieczeniu polędwiczkę wyjmij z piekarnika odstaw na bok na około 5 minut, po czym mięso pokrój w odpowiednie

plastry. Podawaj na purée ziemniaczanym z odrobią chrzanu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-glazurowane-miodem-i-octem-balsamicznym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki wieprzowe z suszonymi pomidorami
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 2 sztuki

suszone pomidory w małym słoiku - 1 opakowanie

Przyprawa do mięs Knorr - 1 opakowanie

szpinak mrożony - 200 gramów

śmietana 30% - 1 szklanka

suszone oregano - 1 szczypta

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Polędwiczki oczyść z błon i przekrój po środku na pół. W każdej części zrób nacięcie długim i cienkim nożem tak, aby

powstał otwór, który wypełnimy farszem. Powinny powstać cztery porcje mięsa.

2. Każdy kawałek dopraw przyprawą Knorr.

3. Szpinak rozmroź, odciśnij z nadmiaru wody. Suszone pomidory pokrój drobno i połącz ze szpinakiem.

4. Teraz nadziewaj polędwiczki farszem.

5. Obsmaż mięso z każdej strony na patelni i przełóż je do naczynia żaroodpornego. Wstaw do rozgrzanego do 160 °C

piekarnika na 20 minut.

6. Na tej samej patelni po smażeniu mięsa podsmaż przez chwilę oregano i wlej śmietankę. Gotuj, aż lekko zgęstnieje. Mięso

podawaj pokrojone w plastry wraz z sosem. Do tak przygotowanych polędwiczek doskonale pasują smażone ziemniaki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-wieprzowe-z-suszonymi-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warkocz z polędwiczek owinięty w boczek
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

marchewka - 1 sztuka

cebulka dymka ze szczypiorkiem - 1 sztuka

olej rzepakowy - 2 łyżki

mąka - 0.5 łyżek

białe wino - 1 szklanka

masło - 1 łyżka

natka pietruszki - 1 sztuka

polędwica wieprzowa - 1 sztuka

wędzony boczek - 1 plaster

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Umyj, osusz, oczyść z błon i przerostów tłuszczu polędwiczkę, a następnie przekrój ją wzdłuż na trzy części, nie docinając

jednak do końca. Zacznij od grubszej strony. Olej pomieszaj z Przyprawą do mięsa wieprzowego Knorr, a następnie nacięte

mięso posmaruj tak przygotowaną marynatą. Przyprawa do mięsa nada mu odpowiedniego aromatu oraz sprawi, że będzie

ono soczyste.

2. Wykrój z marchwi cienki plaster i sparz go w gotującej się wodzie.

3. Ułóż na desce mięso. Na jednej odnodze polędwiczki ułóż plaster marchwi, na drugiej plaster boczku, a na trzeciej

szczypior. Mięso zapleć w warkocz spinając wykałaczką ostatni element.

4. Warkocz obsmaż na patelni z obu stron i ułóż w żaroodpornym naczyniu. Całość wstaw do nagrzanego do 180°C

piekarnika na ok. 10 minut w zależności od grubości mięsa. Po upieczeniu mięso wyjmij z brytfanki i wlej do niej pół szklanki

wody, dzięki której wypłuczesz z naczynia wszelkie smaki powstałe podczas pieczenia.

5. Na patelni na której było smażone mięso podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulkę dymkę. Patelnię oprósz mąką i zalej

winem. Całość gotuj, aż wino odparuje o połowę, dodaj płyn z brytfanki i gotuj ok. 5 minut, aż sos zgęstnieje. Dodaj wtedy

masło i posiekaną natkę pietruszki. Upieczone mięso pokrój w plastry i 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/warkocz-z-poledwiczek-owiniety-w-boczek
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

