
 

DROBIOWA TRZYNASTKA

przepisy.pl



Aromatyczna pieczona gęś
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Udka z gęsi - 4 sztuki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 1
opakowanie

jabłka - 2 sztuki

Sos do pieczeni jasny Knorr - 1
opakowanie

majeranek - 2 łyżki

cynamon - 1 łyżka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Wetrzyj Przyprawę do kurczaka Knorr w udka z gęsi. Posyp

majerankiem. Umieść udka z gęsi w dużym naczyniu do pieczenia i piecz je przez 30 min. W

międzyczasie pokrój jabłka w ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Obtocz jabłka w cynamonie i

gałce muszkatołowej.

2. Dodaj jabłka do piekącego się dania po 30 minutach. Piecz przez kolejne 60 min. Wyciągnij z

piekarnika. Wyciągnij udka. Przykryj folią aluminiową i odstaw na 10 min.

3. W międzyczasie wymieszaj sos z pieczeni z Sosem do pieczeni jasnym Knorr. Zagotuj,

zmniejsz ogień i gotuj przez 5 min. Podawaj udka z gęsi w sosie z gotowanymi ziemniakami i

buraczkami.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona perliczka z kurkami i tymiankiem
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

perliczka (ok. 1.25 kg) - 1 sztuka

kurki - 0.5 kilogramów

6 posiekanych ząbków czosnku

2 gałązki posiekanego tymianku

szczypiorek - 0.5 pęczków

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 60 mililitrów

liść laurowy - 2 sztuki

6 ząbków czosnku w łupinach

duży jogurt bałkański - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Dopraw perliczkę solą i pieprzem. W miseczce wymieszaj jogurt bałkański razem z

posiekanym czosnkiem (4 ząbki), tymiankiem, liśćmi laurowymi, solą i pieprzem. Wypełnij

perliczkę powstałym sosem, połóż ją na blaszce, a dookoła rozłóż 6 rozdrobnionych ząbków

czosnku w łupinach. Podlej całość 4-5 łyżkami wody.

2. Włóż blaszkę do zimnego piekarnika i rozgrzej go do temperatury 170 stopni. Piecz perliczkę

przez ok. godzinę od czasu do czasu smarując sokiem, który puści perliczka. 

3. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to

znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż kurki na mocnym ogniu przez ok.

5 min. Dopraw je pozostałymi 2 posiekanymi ząbkami czosnku, solą i pieprzem.

4. Podsmażone kurki wyłóż na blaszce dookoła perliczki i zmniejsz temperaturę w piekarniku do

150 stopni. W ten sposób piecz całość przez kolejne 10 min. Perliczkę podawaj z podsmażonymi

ziemniakami i sałatą. Posyp posiekanym szczypiorem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z indyka faszerowana szpinakiem
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 szczypta

szpinak mrożony - 11 opakowań

ser feta - 1 opakowanie

pomidory suszone - 100 gramów

cebula szalotka - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ostra papryka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

orzechy pini - 2 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 4 łyżki

pomidory pelati - 1 słoik

kapary - 1 łyżka

cebula szalotka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

ostra papryka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź i odciśnij z namiaru wody. Na rozgrzanej Ramie podsmaż posiekany czosnek

i chili, dodaj pokrojoną w kosteczkę szalotkę. Gdy cebula delikatnie się zeszkli, dodaj szpinak.

Całość dopraw do smaku szczyptą gałki.

2. Szpinak odstaw na chwilę, gdy przestygnie dodaj pokruszony ser feta, posiekane suszone

pomidory i wcześniej uprażone orzeszki pinii. Całość dokładnie wymieszaj.

3. Pierś z indyka pokrój w cienkie płaty, rozbij tłuczkiem umieszczając mięso pomiędzy dwiema

foliami spożywczymi. Mięso oprósz z obu stron Delikatem warzywnym.

4. Na mięso ułóż odpowiednią warstwę farszu, całość zroluj i zawiń w folię aluminiową

wysmarowaną Ramą. Dzięki posmarowaniu folii Ramą mięso powinno się ładnie zarumienić i nie

powinno przyklejać się do folii. Zawijając folię z obu stron uformuj z roladek kształtny walec.

Mięso umieść w nagrzanym do 200*C piekarniku na około 20 – 25 minut.



5. Po tym czasie upewnij się, że mięso jest dopieczone, roladki pokrój w plastry grubości 1 cm i

ułóż na pomidorowym sosie. Sos: Na Ramie podsmaż pokrojoną w kosteczkę szalotkę,

posiekany czosnek, całość zalej puszką pomidorów pelati i dodaj posiekane kapary. Wszystko

razem gotuj przez około 3 minuty.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szaszłyki z indyka z chorizo i pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 300 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2
łyżki

chorizo - 200 gramów

pieczarki (same kapelusze) - 200 gramów

cebula czerwona (pokrojona w ćwiartki) - 2
sztuki

oliwa - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pierś z indyka pokrój w dużą kostkę, skrop oliwą i oprósz przyprawą Knorr. Dokładnie wymieszaj

i odstaw do lodówki na 30 minut.

2. Chorizo pokrój w kawałki i nadziewaj na drewniane patyki na przemian z mięsem, grzybami oraz

cebulą – skrop je oliwą.

3. Gotowe szaszłyki smaż na rozgrzanym grillu ok. 15-20 minut obracając co 2 minuty. Podawaj z

sałatą oraz pieczonymi ziemniakami.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony kurczak z majerankiem i ostrą
papryką

przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cały kurczak - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

majeranek suszony - 2 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 łyżeczka

bulion warzywny - 0.5 szklanek

posiekana natka pietruszki - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Przyprawę do mięs wymieszaj z majerankiem, papryką oraz posiekaną natką. Kurczaka umyj i

dokładnie osusz. Następnie natrzyj przygotowaną mieszanką przypraw.

2. Skrzydła wywiń i odetnij nadmiar skóry od strony szyi. Od strony korpusu natnij otwory w

skórze i wetknij w nie nogi kurczaka na krzyż.

3. Kurczaka ułóż w naczyniu żaroodpornym, przykryj folią i odstaw do lodówki na pół godziny.

4. Po tym czasie wstaw kurczaka do nagrzanego do 200 stopni C piekarnika, wlej do naczynia

bulion i piecz przez 10-15 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 180 stopni C i piecz jeszcze

przez półtorej godziny. W międzyczasie kurczaka polewaj naturalnym sosem, który powstaje

podczas pieczenia.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piersi kurczaka z serem pleśniowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 4 łyżki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

orzechy pistacjowe - 1 opakowanie

ser pleśniowy niebieski miękki - 150
gramów

olej - 0.5 szklanek

masło - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z żyłek i błon. Następnie długim i cienkim nożem zrób nacięcie po środku mięsa,

aby powstała kieszonka.

2. Pistacje obierz z łupinek i posiekaj.

3. Ser pleśniowy wymieszaj z masłem, orzechami i posiekaną natką.

4. Takim farszem nadziewaj mięso.

5. Z wierzchu skrop mięso olejem i posyp obficie przyprawą Knorr.

6. Mięso grilluj powoli około 10-12 minut z każdej strony. Podawaj z pieczonymi ziemniakami i

szpinakiem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Indyk a’ la Zurich
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udziec z indyka - 400 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr

Sos pieczarkowy ze śmietanką Knorr

pieczarki - 500 gramów

białe cebule - 2 sztuki

słodka śmietana - 150 mililitrów

suszone pomidory - 100 gramów

natka pietruszki (posiekana) - 1 pęczek

tłuszcz do smażenia

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pokrój udziec z indyka w dużą kostkę około 2 centymetrową. Zamarynuj w przyprawie Knorr i

odstaw na co najmniej 2 godziny.

2. Pokrój pieczarki w ćwiartki, cebule w piórka, suszone pomidory posiekaj.

3. Smaż w dużym garnku cebule i pieczarki do momentu, kiedy nabiorą rumianego koloru.

Odstaw do przestygnięcia.

4. Usmaż na tym samym tłuszczu mięso. Po chwili dodaj warzywa. Wlej wodę i duś przez około

10 minut.

5. Rozprowadź Sos pieczarkowy ze śmietanką Knorr w śmietanie i całość dodaj do mięsa. Duś

jeszcze przez kilka minut, aż wszystko dobrze się połączy, a sos zgęstnieje.

6. Dopraw potrawę suszonymi pomidorami i posiekaną natką pietruszki.

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

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak z bambusem
przepisy.pl

60 minut 5 osób Średnie

Składniki:

pierś z kurczaka pojedyncza - 3 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 łyżka

bambus - 1 opakowanie

cebula dymka - 1 pęczek

ząbki czosnku - 4 sztuki

sos hoisin - 4 łyżki

sos sojowy - 0.3 szklanek

woda - 0.3 szklanek

imbir - 1 łyżeczka

mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka

olej sojowy - 4 łyżki

kolendra

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka pokrój na cienkie paski i posyp przyprawą Knorr.

2. Do 3 łyżek sosu hoisin dodaj 1 łyżkę oleju sojowego i wrzuć kurczaka. Marynuj minimum

godzinę.

3. Cebulkę pokrój w paski, a czosnek posiekaj.

4. Sos sojowy zmieszaj z mąką i wodą.

5. 3 łyżki oleju rozgrzej na patelni i wrzuć kurczaka. Podsmaż, po czym dodaj zmiażdżony

czosnek, bambus odsączony i pokrojony, łyżkę sosu hoisin oraz imbir.

6. Znowu podsmaż, a następnie dodaj cebulkę i zalej wodą z mąką. Zagotuj i wymieszaj. Jak tylko

potrawa lekko zgęstnieje podawaj posypaną posiekaną kolendrą.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tatar z selera z marynowaną kaczką
przepisy.pl

90 minut 2 osoby Trudne

Składniki:

pierś z kaczki - 1 sztuka

boczek wędzony - 1 plaster

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 łyżka

seler biały - 1 sztuka

sałata freeze - 4 gałązki

oliwa - 30 mililitrów

sos teriyaki - 60 mililitrów

czosnek - 1 ząbek

śmietana 36% UHT - 500 mililitrów

mleko - 500 mililitrów

brandy - 40 mililitrów

ziarna gorczycy - 8 ziaren

sos sojowy - 1 łyżka

jajko przepiórcze - 2 sztuki

cukier brązowy - 5 gramów

pieprz czarny - 4 ziarna

masło - 50 gramów

oliwa z oliwek - 2 łyżki

ocet - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Zagotuj mleko ze śmietaną, masłem, oliwą orzechową i plastrem boczku. Dopraw płyn odrobiną

soli. Seler obierz, umyj, pokrój w cienkie plastry i natychmiast wrzuć do gorącego płynu. Gotuj

powoli przez około 40 minut. Po tym czasie wyjmij plastry selera, powinny być miękkie. Jeszcze

ciepłe, szczelnie zafoliuj i odstaw do lodówki na co najmniej 3 godziny.

2. Wystudzony seler bardzo drobno posiekaj.

3. Pierś z kaczki oczyść, delikatnie natnij skórkę, zamarynuj w cukrze, Przyprawie do kurczaka

Knorr, zmiażdżonym czosnku i pieprzu. Dodaj sos teriyaki. W takiej marynacie trzymaj przez 12

godzin. Następnie obsmaż z obu stron tak, aby skórka była rumiana i piecz w piekarniku przez 10



minut w 160 stopniach. Wyjmij z pieca, odstaw na kolejne 10 minut, aby mięso odpoczęło, zalej

brandy i odstaw do ostygnięcia. Zimną pokrój w cienkie plasterki.

4. Przygotuj dressing. Ziarna gorczycy upraż na suchej patelni, a następnie przełóż do miski.

Dodaj oliwę i sos sojowy. Dokładnie wymieszaj.

5. Oddziel żółtka od białek. W rondlu zagotuj wodę z octem i odrobiną soli. Po zagotowaniu wody,

odstaw garnek na bok i delikatnie dodaj żółtka jaj. Trzymaj w wodzie przez 8 minut. Odcedź.

6. Na talerzu układaj plastry kaczki, nałóż tatar z selera, dodaj żółtko. Udekoruj listkami sałaty

freeze i polej dressingiem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Galantyna z kaczki
przepisy.pl

90 minut 6 osób Średnie

Składniki:

kaczka - 1 sztuka

mięso mielone wieprzowe - 400 gramów

bułka kajzerka - 2 sztuki

pomarańcza - 1 sztuka

rodzynki - 50 gramów

orzechy włoskie - 50 gramów

posiekana natka pietruszki

pieprz

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Oddziel mięso kaczki od kości, nacinając je ostrym nożem tuż przy kości i starając się nie

poprzecinać przy tym skóry.

2. Posyp mięso przyprawą do mięs Knorr z obu stron i pozostaw na co najmniej godzinę w

lodówce.

3. Bułkę namocz w wodzie, a następnie wymieszaj z mięsem mielonym. Dodaj skórkę otartą z

pomarańczy, rodzynki, orzechy i posiekaną natkę pietruszki. Całość dopraw do smaku pieprzem.

4. Nałóż tak przygotowany farsz na mięso i zwiń je w roladę. Zwiąż mięso mocną białą nicią, aby

nie rozwinęła się podczas pieczenia.

5. Umieść mięso w woreczku do pieczenia i piecz przez około 90 minut w temperaturze 180° C.

6. Podawaj galantynę na gorąco z czerwoną kapustą lub na zimno, jako wędlinę.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczona kaczka z sosem rodzynkowym
przepisy.pl

90 minut 5 osób Łatwe

Składniki:

kaczka - 1 sztuka

cebula - 0.5 sztuk

majeranek - 1 łyżka

miód - 2 łyżki

rodzynki - 50 gramów

czerwone wino - 100 mililitrów

żurawina - 20 gramów

woda - 50 mililitrów

mąka - 1 łyżeczka

masło - 1 łyżka

pomarańcza - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

jabłko - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj farsz do kaczki: jabłko, pomarańcz oraz cebulę pokrój w cząstki, dodaj rozgnieciony

ząbek czosnku i majeranek – wymieszaj.

2. Kaczkę oczyść i opłucz. Przyprawę do kurczaka Knorr wymieszaj w szklance z majerankiem i

łyżką miodu – posmaruj wewnętrzną stronę kaczki.

3. Przygotuj sos: na maśle przesmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaj rodzynki, wymieszaj i

zalej winem, gotuj aż wino prawie zupełnie odparuje, dodaj 200 ml ciepłej wody i esencję do

sosu , dokładnie wymieszaj. Zagotuj, dodaj miód, żurawinę. Gotuj 5 minut.

4. Kaczkę wstaw do nagrzanego do 200 stopni piekarnika . Po 15 minutach zmniejsz temperaturę

do 160 stopni i piecz jeszcze przez co najmniej 90 minut. Po upieczeniu kaczkę wyluzuj z kości,

wyporcjuj i ułóż na półmisku. Podawaj z przygotowanym sosem.



5. Po 15 minutach zmniejsz temperaturę do 140 stopni i piecz kaczkę jeszcze około 35 minut. Po

upieczeniu usuń farsz ze środka, kaczkę wyluzuj z kości, wyporcjuj i ułóż na półmisku. Podawaj z

przygotowanym sosem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaczka pieczona w pomarańczach
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cała kaczka - 2 kilogramy

pomarańcze - 3 sztuki

świeży imbir - 15 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

goździki tłuczone - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

olej roślinny - 50 mililitrów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

miód - 50 mililitrów

cynamon laska

goździki - 2 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pomarańcze otrzyj ze skóry, wyfiletuj, powstały sok i filety odłóż na bok, będą potrzebne do

przygotowania sosu.

2. Cynamon mielone goździki, połowę imbiru i połowę otartej skórki z pomarańczy połącz z

olejem i przyprawą do mięs. Marynatą natrzyj kaczkę od zewnątrz i wewnątrz. Odstaw na około

12 godzin w chłodne miejsce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

3. Kaczkę umieść w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na

około 30 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kaczkę piecz jeszcze przez co

najmniej 1,5 godziny podlewając cały czas mięso wytapiającym się tłuszczem. Upieczona

klaczkę przetnij na pół, usuń wszystkie kości, mięso podziel na mniejsze kawałki.

4. Przygotuj sos. Na pozostałych kościach przygotuj sos zalewając je około litrem wody. Dodaj

cynamon, dwa goździki, pozostały imbir, miód, połowę skórki pomarańczy i gotuj około 40 minut,

aż płyn odparuje o ¾, przecedź go.

5. Do powstałego wywaru dodaj Esencję do sosu i dokładnie wymieszaj. Sos gotuj około 5 minut,

aż zgęstnieje. Pod koniec gotowania dodaj filety z pomarańczy wraz z sokiem. Wymieszaj razem.
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