10 SMAKÓW KURCZAKA

przepisy.pl

Grillowane szaszłyki z kurczaka w sosie
Chimichurri
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka (bez kości i skóry) - 600
gramów
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie
oliwa - 4 łyżki
limonka - 1 sztuka
natka pietruszki - 1 pęczek
natka kolendry - 1 pęczek

30 minut

6 osób

Łatwe

świeże lub suszone oregano - 0.5
pęczków
6 ząbków czosnku
czerwono papryka chilli - 1 sztuka
oliwa z oliwek - 100 mililitrów
ocet winny - 50 mililitrów
sól i pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:
1. Mięso z kurczaka umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do miski z oliwą, skrop
sokiem z limonki i dodaj Przyprawę do kurczaka Knorr, która nada mięsu odpowiedniej ostrości i
sprawi, że będzie ono soczyste. Zamarynowane kurczaki odstaw do lodówki na 6 godzin.
2. Zioła drobno posiekaj , pokrój w kosteczkę papryczkę chili.
3. Czosnek rozetrzyj w moździerzu z odrobiną soli. Dodaj do niego zioła, chilli, ocet i oliwę.
Wszystko razem rozetrzyj w moździerzu (tak jakbyś robił pesto). Gotowy sos dopraw do smaku
szczyptą soli i pieprzu.
4. Kurczaki nadziej na patyki i grilluj na patelni grillowej. Ułóż na talerzu wokół małej szklanej
miski, do której nalej gotowy sos.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kurczak z kozim serem i karmelizowaną
czerwoną cebulą
przepisy.pl

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

30 minut

6 osób

Łatwe

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

Kurczak monkey fingers z bananem
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kurczaka - 400 gramów
banany - 3 sztuki
kolendra - 1 pęczek
jajka - 2 sztuki
bułka tarta typu panko - 200 gramów
wiórki kokosowe - 100 gramów
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 1 opakowanie

30 minut

6 osób

Łatwe

mąka pszenna - 3 łyżki
limonka - 1 sztuka
olej rzepakowy - 150 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Piersi z kurczaka pokrój w na paski o grubości 1 cm i długości 50 cm. Mięso przełóż do miski i
obficie oprósz Przyprawą do złotego kurczaka Knorr. Przyprawa nada kurczakowi delikatnie
korzennego smaku i będzie się idealnie będzie się komponować z bananem i wiórkami
kokosowymi.
2. Banana również pokrój w podobnej wielkości kawałki i przełóż je do miski. Zamarynuj w paście
z otartą skórką z jednej limonki. Posiekaj drobno połowę kolendry i dodaj do marynaty.
3. Przygotuj stanowisko do panierowania - w jednym naczyniu połącz bułkę tartą z wiórkami
kokosowymi , w drugim umieść mąkę, a w trzecim rozkłócone jaja.
4. Na kurczaka połóż kawałek banana, ściśnij w dłoni aby je złączyć razem. Całość oprósz
najpierw mąką, potem zanurz w jajkach, następnie panieruj w bułce.
5. Kawałki kurczaka nadziej na patyki i smaż w rozgrzanym oleju na delikatnie złoty kolor. Gotowe
fingersy odsącz na papierowym ręczniku. Podawaj posypane drugą połową posiekanej kolendry.
Rada szefa kuchni: Gotowe kurczaki podawaj z Sosem sambal Sambal Hellmann‘s.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Sakiewki z kurczaka z kaszą jaglaną i
pomidorami
przepisy.pl

Składniki:
pierś kurczaka - 4 sztuki
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 4 łyżeczki
kasza jaglana - 100 gramów
cebula - 1 sztuka
pomidory suszone w oliwie - 6 sztuk
oliwa z pomidorów suszonych - 3 łyżki
ząbki czosnku - 2 sztuki

30 minut

4 osoby

Łatwe

świeża bazylia kilka listków
starty parmezan - 4 łyżki

Sposób przygotowania:
1. Piersi przekrój na dwa płaty nie docinając mięsa do końca, rozłóż, a następnie rozbij tłuczkiem
na duży cienki kotlet. Każdy z kotletów oprósz Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr, aby
nadać mięsu delikatnie pikantny smak.
2. Kaszę ugotuj według instrukcji z opakowania. Na rozgrzanej oliwie z pomidorów suszonych
przesmaż czosnek, cebulę oraz pokrojone drobno pomidory.
3. Dodaj ugotowaną kaszę, porwane listki bazylii i lekko wystudź. Następnie dodaj ser i dopraw
do smaku.
4. Przygotowany farsz nałóż na każdy kotlet, zwiń w formę sakiewki i zwiąż u góry aluminiową
folią lub dratwą.
5. Sakiewki przełóż do naczynia żaroodpornego wyłożonego pergaminem i wstaw do
nagrzanego do 180°C piekarnika na 15 minut. Podawaj na ciepło.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pikantne piersi z pomidorami i mozzarellą
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kurczaka - 1 kilogram
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie
suszone pomidory - 8 sztuk
mozzarella - 1 sztuka
kilka listków świeżej bazylii
oliwa po suszonych pomidorach - 100
mililitrów

60 minut

4 osoby

Łatwe

Sposób przygotowania:
1. Piersi umyj i osusz. Każdą z nich natnij z boku w taki sposób, aby powstała kieszeń.
2. W miseczce wymieszaj przyprawę Knorr z oliwą, a następnie posmaruj piersi powstałą
marynatą. Mięso odstaw na 20 minut w chłodne miejsce.
3. Pomidory i bazylię pokrój w cienkie paski, a ser zetrzyj na tarce.
4. Wymieszaj wszystko i gotowym farszem napełnij kieszenie w piersiach. Otwory zepnij
wykałaczkami.
5. Tak przygotowane mięso smaż na rozgrzanym grillu po 5-7 minut z każdej strony. Po
usmażeniu wszystkie porcje przekrój pod skosem na pół. Mięso podawaj z chrupiącą bagietką z
ziołowym masłem i sałatą. Smak potrawy świetnie uzupełni Ketchup Hellmann’s Łagodny.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kurczak cajun z kaszą jaglaną
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka (bez kości i skóry) - 700
gramów
mąka pszenna - 3 łyżki
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie
zioła prowansalskie - 1 łyżka
2 torebki kaszy jaglanej
seler naciowy - 2 sztuki

29 minut

4 osoby

Łatwe

słodka czerwona papryka - 1 sztuka
cebula - 1 sztuka
pomarańcze - 2 sztuki
tabasco - 1 łyżeczka
oliwa z oliwek - 3 łyżki
pomidorki koktajlowe - 100 gramów
kolendra - 1 pęczek
masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Kaszę jaglaną ugotuj na sypko według przepisu na opakowaniu. Pokrój warzywa w kostkę,
pomidorki przekrój na pół, a z pomarańczy wytnij segmenty.
2. Udka z kurczaka oprósz obficie Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr wymieszaną z
ziołami prowansalskimi. Przyprawa nada potrawie delikatnej ostrej nuty i sprawi, że mięso będzie
soczyste.
3. Zamarynowane kawałki mięsa obtocz dodatkowo w mące. Obsmaż z obu stron na złoty kolor
na rozgrzanej oliwie. Kurczaka przełóż na bok.
4. Na tej samej patelni obsmaż selera, cebulę i czerwona paprykę . Gdy warzywa się delikatnie
zarumienią dodaj na ponownie mięso, wlej sok pomarańczowy oraz łyżkę masła. Całość gotuj
chwilę pod przykryciem.
5. Dodaj pomidory koktajlowe, posiekaną natkę kolendry oraz segmenty pomarańczy. Wszystko
razem gotuj jeszcze przez minutę. Na koniec dopraw potrawę kilkoma kroplami sosu tabasco.

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

Kurczak marynowany w Harissie na ciecierzycy
z kuskusem i dipem miętowo-ogórkowym
przepisy.pl

Składniki:
pałki z kurczaka lub skrzydełka - 1
kilogram
ciecierzyca z puszki (lub 100g świeżo
ugotowanej)
czerwona papryka - 1 sztuka
cukinia - 1 sztuka
pomidory - 2 sztuki
cebula - 1 sztuka

20 minut

6 osób

Łatwe

oliwa - 3 łyżki
2 ząbki czosnku
pasta Harissa - 2 łyżki
Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 1 opakowanie
kuskus - 200 gramów
Rosół z kury Knorr 1 kostka
jogurt naturalny - 1 sztuka
limonka - 1 sztuka
jogurt grecki - 1 sztuka
mięta - 1 pęczek
ogórek zielony - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Kurczaka umyj i osusz. W misce pomieszaj połącz zwykły jogurt naturalny, harissę oraz
Przyprawę do kurczaka Knorr, która sprawi, że kurczak będzie pikantny w smaku i soczysty po
upieczeniu. Kurczaka obtocz w marynacie i odstaw do zamarynowania na 12 godzin.
2. Pokrój w kostkę cukinię, paprykę, pomidory i cebulę, posiekaj czosnek. Warzywa wymieszaj z
oliwą, a ułóż na dnie naczynia. Na warzywach ułóż połóż kurczaka razem z marynatą. Całość w
staw do nagrzanego do 180°C piekarnika na ok. 40 minut.
3. Ciecierzycę opłucz i połącz z surowym kuskusem. W 300 ml gotującej się wody rozpuść kostkę
rosołową . Gotowym rosołem zalej kuskus wymieszany z ciecierzycą . Płynu powinien sięgać 1
cm ponad powierzchnię kaszy. Całość nakryj talerzykiem i odstaw na 10 minut, aby wszystko

zmiękło.
4. Przygotuj Dip: Zielonego ogórka obierz i przekrój na pół. Usuń gniazdo nasienne i zetrzyj
ogórka na tarce na grubych oczkach. Miętę posiekaj, limonkę otrzyj ze skórki i wyciśnij z niej sok.
Wszystko razem połącz z jogurtem w misce.
5. Na dużym talerzu ułóż kuskus. Na środku talerza połóż małą miseczkę, a wokół niej ułóż
warzywa pod kurczaka. Na warzywach ułóż kurczaka. Do miseczki wlej dip.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Kurczak marynowany w kawie na jaśminowym
ryżu
przepisy.pl

Składniki:
pałki z kurczaka - 1 kilogram
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 1 opakowanie
Ketchup Hellmann’s Pikantny - 100
mililitrów
czerwona cebula - 1 sztuka
mocny napar kawy - 1 szklanka
cynamon - 1 laska

21 minut

6 osób

Łatwe

oliwa z oliwek - 3 łyżeczki
goździki - 3 sztuki
kmin rzymski - 1 łyżka
cukier brązowy typu Muscovado - 3 łyżki
biały sezam - 1 łyżka
ryż jaśminowy - 200 gramów

Sposób przygotowania:
1. Udka z kurczaka oprósz Przyprawą do złotego kurczaka Knorr. Zamarynowanie mięsa w
przyprawie sprawi, że kurczak będzie soczysty, z lekkim korzennym posmakiem. Kurczaka odstaw
do lodówki na co najmniej 12 godzin.
2. Cebule pokrój w drobną kosteczkę i podsmaż ją w garnku na rozgrzanej oliwie. Dodaj cukier
Muscovado i karmelizuj go. Do garnka wlej kawę, dodaj cynamon, kmin, ketchup i goździki.
Całość gotuj tak długo, aż sos zgęstnieje.
3. Kurczaki zanurz obtocz w marynacie i ułóż w naczyniu żaroodpornym na pergaminie . Całość
przykryj folią aluminiową. Wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na ok. 45 minut.
4. U gotuj ryż zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Kurczaka posyp delikatnie sezamem,
podawaj na ryżu.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Filety z kurczaka w sosie z granatów
przepisy.pl

Składniki:
piersi z kurczaka - 400 gramów
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr 1 opakowanie
granat - 1 sztuka
cukier brązowy typu Muscovado - 2 łyżki
szalotki - 2 sztuki
oliwa z oliwek - 4 łyżki
ocet balsamiczny - 100 mililitrów

14 minut

6 osób

Łatwe

ostra papryczka chilli - 1 sztuka
natka kolendry - 1 pęczek
masło - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Piersi z kurczaka umyj, osusz, pokrój pod skosem na małe kotlecik. Mięso przełóż do miski,
dodaj oliwę i Przyprawę do złocistego kurczaka Knorr. Przyprawa sprawi, że mięso będzie
delikatne, o lekko korzenno-orzechowym posmaku.
2. Kawałki kurczaka obsmaż delikatnie z obu stron na rozgrzanej patelni, przełóż na bok.
3. Szalotkę obierz, pokrój w drobną kosteczkę. Papryczkę chilli przekrój na pół, usuń pestki, pokrój
w drobną kosteczkę. Owoc granatu turlaj na stole i przekrój na pół. Uderzając w niego łyżką lub
trzonkiem noża spraw, aby wszystkie ziarna owocu wypadły do miski.
4. Na tej samej patelni, na której smażyłeś kurczaka, podsmaż chilli i szalotkę. Gdy cebula się
zeszkli, dodaj pestki granatu i cukier. Smażąc wszystko razem, pozwól, aby cukier uległ
karmelizacji. Dodaj wtedy ocet balsamiczny. Całość gotuj ok. 5 minut, aż ocet odparuje i
zmniejszając swoją objętość o ¾ .
5. Do sosu dodaj łyżkę masła i na powrót wrzuć podsmażone mięso. Całość dokładnie wymieszaj,
gotując jednocześnie przez 1 minutę. Tak przygotowanego kurczaka ułóż na białym ryżu. Posyp z
wierzchu posiekaną natką kolendry.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczone udka z kurczaka z sosem kurkowym
przepisy.pl

Składniki:
udka z kurczaka - 4 sztuki
Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 4
łyżki
kurki świeże lub mrożone - 100 gramów
szalotka - 1 sztuka
masło - 1 łyżka
śmietana 12% - 100 mililitrów

60 minut

4 osoby

Łatwe

bulion drobiowy lub warzywny z kostki
Knorr - 100 mililitrów
szczypior - 1 pęczek
pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:
1. Udka z kurczaka umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Skórę wokół kostki natnij dookoła, co
sprawi że po upieczeniu mięso oddzieli się w tym miejscu od kości.
2. Kawałki mięsa oprósz przyprawą Knorr a następnie włóż do foliowego rękawa do pieczenia i
zepnij oba końce spinkami. Tak przygotowane mięso wstaw do nagrzanego do 180 st. C
piekarnika i piecz przez 50 minut.
3. W tym czasie kurki oczyść i sparz krótko we wrzącej wodzie, odcedź. Szalotkę pokrój w drobną
kostkę i zeszklij w rondelku na rozgrzanym maśle. Dodaj kurki i duś chwilę razem.
4. Następnie wlej przygotowany bulion oraz śmietanę, zmniejsz ogień i gotuj kilka minut, do
momentu, gdy sos zgęstnieje. Dopraw do smaku pieprzem.
5. Upieczone udka wyjmij z woreczka, wyłóż na półmisek i polej kurkowym sosem. Całość posyp
grubo pokrojonym szczypiorem i natychmiast podawaj.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

