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przepisy.pl



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

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

szczypiorek - 0.5 pęczków

liść laurowy - 2 sztuki

duży jogurt bałkański - 1 sztuka

ząbek czosnku posiekany - 6 sztuk

gałązka tymianku posiekana - 2 sztuki

ząbek czosnku w łupinie - 6 sztuk

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-perliczka-z-kurkami-i-tymiankiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab faszerowany chlebem z suszonymi pomidorami i ziołami
przepisy.pl

120 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab do pieczenia - 1.5 kilogramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 50 gramów

posiekana cebula - 1 sztuka

marchewka pokrojona w kostkę - 1 sztuka

łodyga selera naciowego pokrojona w kostkę - 1 sztuka

suszone pomidory pokrojone w kostkę - 50 gramów

posiekany świeży tymianek - 2 łyżki

pokruszonego miąższu ze świeżego chleba - 50 gramów

natka pietruszki posiekana - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej na średnim ogniu Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie to znak,

że uzyskał on odpowiednią temperaturę do smażenia. Następnie wrzuć na patelnię cebulę, marchew, seler i tymianek.

Dopraw solą i pieprzem. Smaż przez 10 minut często mieszając, aż warzywa staną się miękkie.

2. Dodaj miąższ chleba, natkę pietruszki i suszone pomidory. Wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw na kilka minut, by

przestygło, po czym dodaj jajko i wymieszaj ponownie.

3. Rozgrzej piekarnik do 180°C.

4. Rozkrój schab wzdłuż, ale w taki sposób, by mięso było połączone na spodzie i "rozłóż je jak książkę". Wypełnij wnętrze

farszem z warzyw i chleba, pozostawiając po 2 cm „zapasu” na brzegach.

5. Dłuższy bok mięsa zwiń ściskając sznurkiem do pieczeni. Oprósz solą i pieprzem.

6. Włóż mięso do piekarnika i piecz przez 90-120 minut (w zależności od wielkości pieczeni). Po wyjęciu z piekarnika nakryj

je folią aluminiową. Przed podaniem usuń sznurek. Pokrój schab w plastry i serwuj z ziemniakami. Jako dodatek, polecam

sałatę z sosem vinaigrette. Bon appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-faszerowany-chlebem-z-suszonymi-pomidorami-i-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaczka faszerowana wątróbkami drobiowymi i boczkiem
przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

porto - 3 łyżki

kaczka cała (ok. 2,5 kg) oczyszczona z węzłów chłonnych - 1 sztuka

szalotka, obrana i przekrojona na pół - 24 sztuki

cukier - 40 gramów

biała rzodkiew, obrana i pokrojona w duże kawałki - 1 kilogram

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 180 mililitrów

wątróbka drobiowa - 4 sztuki

posiekana szalotka - 4 sztuki

posiekana natka pietruszki - 0.5 pęczków

jajko - 1 sztuka

gęsta śmietana - 3 łyżki

koniak lub brandy - 2 łyżki

wędzony boczek, zmielony przez maszynkę do mięsa - 250 gramów

pajda czerstwej chałki lub chleba - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Farsz: Na patelni podgrzej 25 ml Ramy Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że

uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż wątróbki przez 4-5 min. Następnie zdejmij je z patelni i posiekaj.

2. Na tej samej patelni rozprowadź znowu 25 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i zacznij smażyć szalotki. W jednej miseczce

wymieszaj wątróbkę, pietruszkę i szalotkę. W drugiej miseczce rozbełtaj jaja, śmietanę i koniak lub brandy. Następnie dodaj

pokruszoną chałkę i całą zawartość przełóż do miseczki z wątróbkami. Wtedy dodaj boczek i ponownie wymieszaj całość. 

3. Dopraw kaczkę wewnątrz solą i pieprzem, a następnie nadziewaj ją przygotowanym wcześniej farszem. Zamknij

nafaszerowaną kaczkę od strony kuperka i zaszyj go. 

4. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni, ale wcześniej na dużej patelni lub w rondlu rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak

szef kuchni. Dopraw kaczkę z wierzchu i smaż ją z każdej strony, tak by jej skórka stała się złocista. Następnie włóż kaczkę

do piekarnika na 1,5 godziny. 

5. W rondlu podgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i podsmaż rzodkiew. Dodaj łyżkę cukru i dokładnie wymieszaj

6. Na kolejnej patelni rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Podsmaż szalotkę i oprósz resztą cukru, wlej 3 łyżki porto.

Dodaj troszkę wody, tak by szalotki były w niej zanurzone. Gotuj je, aż cała woda wyparuje, a cebulki będą skarmelizowane.

Kaczkę podawaj z wyłożonymi dookoła warzywami. Udekoruj listkami natki pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaczka-faszerowana-watrobkami-drobiowymi-i-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony kurczak z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1700 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

masło - 100 gramów

szalotki - 6 sztuk

cukinia żółta i zielona - 2 sztuki

pomidorki koktajlowe - 500 gramów

cytryna - 2.5 sztuki

goździki - 6 sztuk

kilka gałązek tymianku

kilka gałązek rozmarynu

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj z zewnątrz i w środku a następnie dokładnie osusz papierowym ręcznikiem.

2. Cytryny sparz wrzącą wodą i dokładnie umyj. Z jednej strony otrzyj skórkę.

3. Pokrój cukinię w kostkę i obraną z łupin szalotkę. Pomidorki przekrój na pół.

4. Tymianek i rozmaryn drobno posiekaj. Zioła pomieszaj z masłem, skórką z cytryny i jedną łyżką przyprawy Knorr. Część

masła wciśnij, rozprowadzając równomiernie go pod skórkę kurczaka. Pozostałe masło odłóż na bok.

5. Całego kurczaka z zewnątrz i wewnątrz natrzyj pozostałą przyprawą. Sprawi ona, że kurczak po upieczeniu będzie

pachniał mieszanką korzennych przypraw, będzie miał złocistą chrupiącą skórkę i będzie soczysty w środku.

6. W żaroodpornym naczyniu umieść pokrojone warzywa oraz połówki cytryn - na nich ułóż kurczaka. Do naczynia dodaj 3

łyżki wody. Całość okryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 60 minut. Po tym czasie

zdejmij folię i podnieś temperaturę pieczenia do 200*C. Na kurczaka połóż pozostałe masło i skrop mięso wyciśniętym

sokiem z cytryny.

7. Wszystko razem piecz przez kolejne 30 minut, polewając kurczaka z wierzchu wytapiającym się tłuszczem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-kurczak-z-warzywami-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczysta pieczona wieprzowina
przepisy.pl

70 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 1 kilogram

Przyprawa do mięs Knorr - 1 opakowanie

ząbki czosnku - 4 sztuki

oliwa z oliwek - 2 łyżki

świeży rozmaryn - 2 łyżki

suszony majeranek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Wymieszaj 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek z Przyprawą do mięs Knorr, majerankiem i drobno

pokrojonymi liśćmi rozmarynu.

2. Wetrzyj mocno w mięso. Jeśli masz na to czas, zostaw mięso na godzinę w lodówce, pamiętając, by pozwolić mu się

ogrzać z powrotem do temperatury pokojowej, nim zaczniesz je piec.

3. Mięso umieść w brytfannie, wlej do niej 50 ml wody. Dodaj ząbki czosnku. Piecz przez około 30 min. Obróć mięso i piecz

dalej przez kolejne 30 min. Jeśli to konieczne, dodaj wody. Wyjmij z piekarnika. Odstaw mięso na 10 min, zanim je pokroisz.

Podawaj z sosem z pieczeni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczysta-pieczona-wieprzowina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich ziemniaków
przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

indyk w całości - 5 kilogramów

kefir lub jogurt - 1 litr

główka czosnku, wcześniej upieczona - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 2 sztuki

orzechy pekan - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

słodkie ziemniaki - 2 kilogramy

imbir świeży - 10 gramów

szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk

cynamon - 2 łyżki

syrop klonowy - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

rozmaryn, doniczka - 1 sztuka

sok i kości po upieczeniu indyka

Esencja do sosu pieczeniowego jasnego Knorr - 5 sztuk

kostka masła lub margaryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn, sokiem wyciśniętym z cytryn

oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do

zamarynowania na co najmniej 12 godzin. Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse

dobrze przejść aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.

2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z posiekanym rozmarynem, orzechami

pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem, przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy,

syropem klonowym i kostka masła.

3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i zwiąż nogi na krzyż.

4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając wytapiającym się tłuszczem.

5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na mniejsze kawałki i ułóż w

brytfance na wyjętym ze środka farszu.

6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut. Powstały wywar przecedź.

Powinno go być około 1 litra.

7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej niż 1 litr, zmniejsz ilość

esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-indyk-w-calosci-z-farszem-ze-slodkich-ziemniakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Królik pieczony
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

królik - 1 sztuka

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

sok z cytryny - 0.3 szklanek

olej - 0.5 szklanek

ząbek czosnku - 3 sztuki

mąka - 2 łyżki

majeranek - 2 łyżeczki

zielona pietruszka - 1 pęczek

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Królika oczyść, umyj i osusz. Oprósz Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr i odstaw na 1 godzinę. Oliwę i sok z cytryny

dokładnie wymieszaj do uzyskania emulsji. Dodaj posiekaną pietruszkę, majeranek, pieprz i czosnek przeciśnięty przez

praskę.

2. Królika włóż do żaroodpornego naczynia, wstaw do piekarnika nagrzanego do 250 stopni i piecz, aż się zarumieni.

3. Zmniejsz temperaturę do 180 stopni, polej mięso aromatycznym sosem. Piecz około 80 minut, polewając mięso

wytworzonym sosem.

4. Gdy mięso będzie miękkie, wyciągnij je, z naczynia zlej kilka łyżek sosu, wymieszaj go z mąką, wlej do reszty sosu.

Zagotuj. Mięso podawaj pokrojone na porcje, polane sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/krolik-pieczony-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony rostbef z sosem z papryki
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

rostbef - 800 gramów

cebula - 2 sztuki

chili - 1 sztuka

Fix Soczyste żeberka w coli Knorr - 1 opakowanie

papryka czerwona - 2 sztuki

świeża kolendra - 1 pęczek

ziarna kolendry - 1 łyżka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 10 łyżek

bulion wołowy - 150 mililitrów

śmietana 36% - 50 mililitrów

cola - 50 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Fix wymieszaj w miseczce z Ketchupem Hellmann’s Pikantnym, colą, roztartymi w moździerzu ziarnami kolendry oraz

posiekanym chili. Mięso oczyść i osusz, a następnie włóż wraz z przygotowaną marynatą do woreczka do pieczenia.

2. Cebulę oraz papryki pokrój w mniejsze kawałki i wsyp do woreczka z mięsem. Zepnij go spinką, nakłuj w kilku miejscach i

wstaw do nagrzanego do 180 °C piekarnika na 25-30 minut – w zależności od tego, jak gruby jest kawałek mięsa.

3. Po tym czasie mięso wyjmij, a pozostałe warzywa oraz powstały podczas pieczenia sos przełóż do rondelka, dodaj bulion,

śmietanę i zagotuj. Zmiksuj w blenderze, dopraw do smaku, a na koniec dodaj posiekaną kolendrę.

4. Upieczoną wołowinę pokrój w grube plastry i podawaj z sałatą i sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-rostbef-z-sosem-z-papryki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

