
 

SMAŻONE PLACKI
NA 6 SPOSOBÓW

przepisy.pl



Placki jogurtowe z jagodami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 400 gramów

jajka - 2 gramy

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 gramów

jogurt naturalny - 200 gramów

proszek do pieczenia - 0.5 łyżeczek

cukier wanilinowy - 1 opakowanie

brązowy cukier - 1 łyżka

jagody świeże lub mrożone - 100 gramów

syrop klonowy

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 80 mililitrów

cukier puder - 2 łyżki

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Oddziel żółtka od białek, białka ubij na sztywno. W misce połącz żółtka z Ramą i cukrem. Utrzyj na białą masę. Następnie

dodaj jogurt, mąkę, proszek do pieczenia.

2. Na koniec dodaj ubitą pianę i jagody. Całość delikatnie wymieszaj.

3. Na rozgrzanej Ramie smaż małe placki z obu stron tak aby były wysmażone w środku . Smażąc na Ramie nadasz plackom

maślanego aromatu dodatkowo kontrolując temperaturę Ramy sprawisz, że tłuszcz nie będzie nadmiernie wchłaniał się w

placki. Gotowe racuchy oprósz cukrem pudrem podawaj według upodobań ze śmietaną lub z syropem klonowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-jogurtowe-z-jagodami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki z cukinii z serem feta
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 2 sztuki

ser feta - 1 sztuka

mąka pszenna - 150 gramów

jajka - 3 sztuki

łosoś wędzony - 100 gramów

kilka gałązek świeżej bazylii

kapary - 2 łyżki

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

jogurt naturalny

czosnek ząbek - 1 sztuka

majonez - 2 łyżki

cytryna - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Cukinię zetrzyj na tarce, połącz ją z pokrojonym w paseczki wędzonym łososiem, posiekanymi kaparami, pokrojonym w

kostkę serem feta oraz posiekana bazylią. Całość wymieszaj.

2. W misce ubij pianę z jajek, w drugiej misce połącz mąkę i żółtka z ok. 150 ml wody. Powstałe ciasto połącz z wcześniej

przygotowaną masą. Na koniec dodaj ubitą pianę i delikatnie całość wymieszaj.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej część Ramy, aby danie było złociste i aromatyczne. Poczekaj, aż z powierzchni tłuszczu znikną

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

4. Na gorący tłuszcz nakładaj małe porcje ciasta, smaż je na złoty kolor z obu stron.

5. Przygotuj sos mieszając ze sobą jogurt, roztarty na miazgę czosnek, majonez oraz sok z cytryny. Gotowe placki podawaj z

sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-z-cukinii-z-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Złocisty placek ziemniaczany z rozmarynem i gulaszem z
grzybami

przepisy.pl

45 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

ziemniaki - 600 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 150 mililitrów

łopatka wieprzowa - 600 gramów

cebula, pokrojona w piórka - 2 sztuki

grzyby suszone, namoczone w wodzie - 50 gramów

pieczarki, pokrojone w ćwiartki - 100 gramów

majeranek suszony - 1 łyżka

marchewka - 1 sztuka

czosnek posiekany, ząbek - 2 sztuki

śmietana kwaśna - 2 łyżki

rozmaryn świeży posiekany - 1 łyżeczka

ziele angielskie - 3 sztuki

liść laurowy - 2 sztuki

mąka - 3 łyżki

natka pietruszki, posiekana - 2 łyżki

koncentrat pomidorowy - 2 łyżki

kwaśna śmietana - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Mięso pokrój w grubą kostkę, grzyby wczęsnie namoczone w wodzie, w paseczki. W garnku rozgrzej Ramę, poczekaj aż z

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

2. Pokrojone mięso obsmaż na złoty kolor wraz z koncentratem i czosnkiem, dodaj pokrojoną w piórka cebulę, grzyby,

pieczarki oraz majeranek, ziele i liść laurowy. Smaż chwilę razem, następnie oprósz mąką (1 łyżka) i wymieszaj. Wlej 500 ml

wody i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj do momentu, gdy mięso będzie już miękkie.

3. Ziemniaki oraz marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Ziemniaki przepłucz pod zimną wodą i odsącz na

sicie. Przełóż wszystkie składniki do miski, dodaj jajko, posiekaną cebulę, mąkę oraz posiekaną natkę. Wymieszaj na

jednolita masę.

4. Ramę rozgrzej na patelni, następnie nałóż ziemniaczaną masę na patelnię i smaż na złoty kolor z obu stron. Gotowe placki

odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Placek połóż na talerzu, nałóż porcję gulaszu i udekoruj kwaśną

śmietaną oraz gałązką rozmarynu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/zlocisty-placek-ziemniaczany-z-rozmarynem-i-gulaszem-z-grzybami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placuszki z jabłkiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

małe jajko - 2 sztuki

mąka gryczana - 160 gramów

małe jabłko - 1 sztuka

mleko 2% - 200 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 4 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj jajko, mąkę i mleko na gładka masę.

2. Do wymieszanej masy dodaj pokrojone w drobną kosteczkę kawałki jabłka.

3. Smaż placuszki na Rama smaż jak szef kuchni maślany smak.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placuszki-z-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki dyniowe
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

upieczona dynia - 400 gramów

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

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 0.5 łyżeczek

mąka pszenna - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

starty imbir - 10 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

jajko - 1 sztuka

curry madras - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą w misce. Dopraw Delikatem i wyrób na gładką masę.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, nakładaj masę łyżką i smaż powstałe placki na złoty kolor. Smażąc na ramie nadasz

specyficznego maślanego aromatu i jednocześnie zachowasz czystość, bo Rama nie pryska podczas smażenia.

3. Usmażone placki odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Podawaj z łyżką kwaśnej śmietany lub gęstego

jogurtu. Możesz udekorować ulubionymi ziołami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/placki-dyniowe
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Placki z mięsem, warzywami i serem feta
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

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

Kostka bulionowa Śródziemnomorska Knorr - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

ziemniaki - 3 sztuki

jajko - 1 sztuka

czosnek ząbki - 2 sztuki

papryczka chili - 1 sztuka

twardy ser feta - 200 gramów

mięso mielone - 200 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso mielone podsmaż na odrobinie tłuszczu, cały czas mieszając tak, aby nie powstały grudki. Na koniec mięso dopraw

kostkami bulionowymi Knorr i odstaw do ostudzenia.

2. Warzywa i ziemniaki pokrój w cienkie długie paseczki lub zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Następnie pomieszaj z jajkiem

i mąką.

3. Warzywa połącz z podsmażonym mięsem i pokruszonym serem feta. Całość dopraw posiekanym czosnkiem i papryką.

4. Nakładaj łyżką małe porcje ciasta na rozgrzaną patelnię z tłuszczem. Placki smaż każdej strony 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/placki-z-miesem-warzywami-i-serem-feta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

