
 

ALTERNATYWA DLA
WIGILIJNEGO KARPIA

przepisy.pl



Filet z sandacza w chrupiącej panierze z
grzybów na musie porowo–ziołowym

przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z sandacza - 4 sztuki

suszone borowiki - 100 gramów

mąka - 2 łyżki

białe migdały - 50 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 5 łyżek

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

biały chleb tostowy - 5 sztuk

cytryna - 1 sztuka

pietruszka - 1 pęczek

czosnek - 3 ząbki

cały por - 2 sztuki

ziemniaki - 2 sztuki

śmietana - 100 mililitrów

lubczyk - 1 doniczka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Rybę umyj, osusz i usuń wszystkie ości. Rybę od strony skóry oprósz w mące. Obsmaż na

patelni na 2 łyżkach rozgrzanej Ramy (wariant maślany). Ułóż na blasze do pieczenia wyłożonej

pergaminem.

2. Cytrynę otrzyj ze skóry, posiekaj natkę pietruszki, czosnek rozetrzyj na miazgę z łyżką Ramy.

3. Chleb tostowy okrój ze skóry, włóż do kielicha blendera dodaj suszone grzyby, Delikat, połowę

czosnku, posiekaną natkę pietruszki, migdały, skórkę z cytryny. Całość zmiksuj dokładnie.

Powstałą bułkę połącz z pozostałą Ramą smaż jak szef kuchni (wariant maślany). Podczas

pieczenia Rama wytapiając się z panierki sprawi, że ryba będzie soczysta.

4. Powstałą panierę nałóż, rozkładając ją dokładnie na wierzchu ryby. Rybę wstaw do

nagrzanego do 200*C piekarnika na około 8 minut.

https://www.przepisy.pl/przepis/filet-z-sandacza-w-chrupiacej-panierze-z-grzybow-na-musie-porowoziolowym


5. W międzyczasie przygotuj purée i sianko z porów : Z porów odkrój zielone części. Kilka

kawałków pokrój w bardzo cienkie długie na 10 cm paseczki. Paseczki pora oprósz w pozostałej

z ryby mące. Usmaż na złoty kolor na rozgrzanej połowie Ramy (wariant klasyczny). Powstałe

„sianko” przełóż na papierowy ręcznik i odstaw na bok.

6. Białą część pora pokrój, rozdrabniając go z grubsza, to samo zrób z ziemniakami. Warzywa i

pora przełóż do rondelka z pozostałą rozgrzaną Ramą (wariant klasyczny), smaż warzywa około

1 minuty, po czym zalej szklanką wody. Dodaj śmietanę i lubczyk. Całość gotuj pod przykryciem

do miękkości a następnie przełóż do kielicha blendera. Dopraw do smaku i zmiksuj wszystko na

gładką masę. Upieczoną rybę podawaj na purée z dowolnymi warzywami. Całość udekoruj

odrobiną sianka z zielonych części pora.

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


Dorsz w porach
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

filet z dorsza - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

por - 1 sztuka

sól i pieprz do smaku

cytryna - 2 sztuki

śmietana 18% - 100 mililitrów

koperek - 1 pęczek

czosnek ząbek - 1 sztuka

mąka pszenna - 2 łyżki

parmezan starty - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Filety z ryby umyj usuń z nich ości, pokrój na mniejsze porcje. Każdy filet oprósz delikatnie solą

i pieprzem, dopraw do smaku posiekanym koperkiem i otartą skórką z cytryny.

2. Na patelni rozgrzej połowę śmietany 18%, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki,

będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

3. Zamarynowaną rybę oprósz mąką i obsmaż. Gotowe filety przełóż na bok.

4. Pora (tylko białą cześć) podsmaż na pozostałej śmietanie, dodaj pozostałą część mąki i smaż

chwilę. Gdy por zacznie mięknąć, podlej go sokiem wyciśniętym z cytryny i dodaj śmietanę.

Całość gotuj aż śmietana odparuje o połowę, a sos z porem zrobi się gęsty. Dopraw go do smaku

solą i pieprzem oraz posiekanym koperkiem. Filety podawaj na porowym sosie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-w-porach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Ryba po grecku w cieście philo
przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

filet z białej ryby, mintaja, dorsza,
sandacza lub innej - 1 kilogram

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 5 łyżek

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
2 łyżeczki

pieprz biały - 0.5 łyżeczek

cytryna otarta ze skórki - 1 sztuka

cukier - 0.5 łyżeczek

średnia marchewka - 2 sztuki

por - 1 sztuka

cebula - 2 sztuki

seler - 0.5 sztuk

gruby korzeń pietruszki - 1 sztuka

musztarda sarepska - 4 łyżki

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 3 łyżki

koncentrat pomidorowy - 100 gramów

cukier do smaku

pieprz do smaku

słodka papryka do smaku

liść laurowy - 3 sztuki

ziele angielskie - 5 ziaren

czosnek - 3 ząbki

Sposób przygotowania:

1. Warzywa obierz i zetrzyj na tarce z dużymi oczkami, pora pokrój w pół plastry, a cebulę pokrój

w piórka.

2. Filety z ryby pokrój na mniejsze kawałki, oprósz Delikatem warzywnym wymieszanym z otartą

skórką z cytryny. Rybę odstaw na około 20 minut w chłodne miejsce. Po tym czasie oprósz w

mące i obmaż na patelni na rozgrzanej Ramie z obu stron. Obsmażoną rybę przełóż na talerz i

odstaw na bok - nie musi być dosmażona.

https://www.przepisy.pl/przepis/ryba-po-grecku-w-ciescie-philo


3. Na tej samej patelni na kolejnej porcji Ramy obsmaż posiekany czosnek, cebulę, pora i resztę

warzyw. Smaż przez około 5 minut mieszając a następnie dodaj koncentrat pomidorowy,

musztardę, ketchup i pozostałe przyprawy, dolej około pół szklanki wody. Wszystko razem smaż

jeszcze około 10 minut ciągle mieszając. Gdy warzywa będą już miękkie, dopraw je do smaku

cukrem, Delikatem warzywnym i pieprzem. Zestaw z ognia i wystudź.

4. Płaty ciasta philo pokrój na 15 cm kwadraty, posmaruj Ramą na środku, następnie na każdy

płat ciasta połóż kawałek ryby na nią nałóż porcję farszu i zwiń całość ściśle formując paczuszki.

5. Tak przygotowana rybę włóż do nagrzanego do 200*C piekarnika na około 10- 15 minut

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


Sałatka z domowym łososiem wędzonym i
sosem z pieczonej papryki

przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łosoś świeży, 4 filety - 400 gramów

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1
opakowanie

2 garści roszponki

sałata rzymska - 1 sztuka

pomidory suszone w oliwie - 5 sztuk

cebula czerwona - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

orzechy włoskie - 2 łyżki

paluszki grissini - 8 sztuk

wiórki z drewna do wędzenia - 3 łyżki

oliwa z suszonych pomidorów - 3 łyżki

bulion warzywny lub woda - 30 mililitrów

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

skórka otarta z 1 cytryny

Sposób przygotowania:

1. Paprykę zawiń w folię aluminiowa i wstaw do nagrzanego do 200 st. C piekarnika na 15 minut.

Łososia posyp otartą skórką z cytryny i oprósz pieprzem. Orzechy upraż na suchej rozgrzanej

patelni.

2. Na dużą patelnię wsyp drewniane wiórki do wędzenia, następnie połóż w niej metalową kratkę.

Patelnię rozgrzej do momentu, gdy wiórki zaczną lekko się dymić a następnie połóż na kratce filety

ryby. Patelnię przykryj szczelnie i wstaw na 8 -10 minut do piekarnika.

3. W tym czasie upieczoną paprykę obierz ze skórki i wytnij gniazdo nasienne. W kielichu

blendera umieść paprykę, oliwę, bulion oraz sos sałatkowy Knorr. Wszystko razem zmiksuj na

gładki sos.

4. Na półmisku rozłóż dekoracyjnie liście sałaty lodowej oraz roszponki. Cebulę oraz pomidory

pokrój w cienkie paseczki i również rozłóż na sałacie. Całość polej przygotowanym paprykowym

sosem.

5. Na sałacie ułóż ciepłe, uwędzone kawałki ryby. Sałatkę posyp uprażonymi orzechami, połóż na

niej paluszki Grissini i podawaj.

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-domowym-lososiem-wedzonym-i-sosem-z-pieczonej-papryki


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


Dorsz po włosku
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

polędwiczka z dorsza - 1 kilogram

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

pomidory z puszki - 400 gramów

pomidory suszone - 10 sztuk

oliwki zielone i czarne - 4 łyżki

seler naciowy 2 łodygi

czerwona cebula - 2 sztuki

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

2 ząbki czosnku

koncentrat pomidorowy - 1 łyżka

skórka otarta z 1 cytryny

pieprz czarny świeżo mielony - 2 szczypty

suszona bazylia - 1 łyżeczka

suszone oregano - 1 łyżeczka

oliwa z oliwek - 3 łyżki

listek świeżej bazylii do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Rybę opłucz, osusz na papierowym ręczniku i pokrój na nieduże kawałki. Majonez wymieszaj w

miseczce z otartą skórką z cytryny, odrobiną bazylii i oregano oraz szczyptą pieprzu i wymieszaj.

2. Kawałki ryby zamarynuj w przygotowanym majonezie, rozłóż w żaroodpornym naczyniu i

odstaw na bok.

3. Rozdrobnij warzywa: posiekaj czosnek, cebulę pokrój w piórka, suszone pomidory oraz paprykę

pokrój w paseczki, selera obierz z włókien i pokrój również w paseczki a cukinię plastry.

4. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż czosnek, cebulę, cukinię, paprykę oraz selera. Dodaj

koncentrat i smaż chwilę razem. Następnie wlej pomidory, dodaj oliwki i suszone pomidory.

Całość gotuj 3-4 minuty, dodaj bazylię i oregano i dopraw do smaku.

5. Rybę wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 6-8 minut (w zależności od grubości

medalionów), następnie wyjmij i i ułóż na warzywnym sosie. Gotowe danie udekoruj listkami

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-po-wlosku-2


bazylii i podawaj, najlepiej z chrupiącą ciabattą.

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


Sandacz z tapenadą oliwkową
przepisy.pl

45 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

sandacz (duży filet) - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

oliwki czarne (bez pestek) - 150 gramów

masło - 80 gramów

sok z cytryn - 2 sztuki

cukinia - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 60 mililitrów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Filet ryby pokrój na trzy duże kawałki. Następnie skrop sandacza oliwą z oliwek i posyp połową

posiekanej natki pietruszki.

2. Oliwki podsmaż na niewielkiej ilości oliwy, aby pozbyć się nadmiaru wody. Następnie przełóż

je do kielicha miksera.

3. Do oliwek dołóż czosnek oraz kostkę rosołową Knorr. Całość dokładnie zmiksuj, aż otrzymasz

gęstą, czarną masę.

4. Z cukinii zetnij końcówki. Następnie pokrój wzdłuż na cienkie plastry.

5. W naczyniu żaroodpornym układaj plastry cukinii, a na nich kawałki ryby. Na wierzchu

sandacza umieść 1-centymetrową warstwę tapenady oliwkowej. Rybę zapiekaj przez 20 minut w

piekarniku rozgrzanym do 180 stopni.

6. Przygotuj sos - w rondelku zagotuj sok z cytryny, a następnie dodaj masło i energicznie

wymieszaj. Poczekaj, aż sos lekko się rozpuści i zagęści. Dodaj pozostałą natkę pietruszki oraz

szczyptę soli do smaku. Rybę podawaj polaną sosem cytrynowo-maślanym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sandacz-z-tapenada-oliwkowa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś saute z musem warzywnym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

płat łososia - 400 gramów

zielony groszek (świeży lub mrożony) -
400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

cebula - 1 sztuka

śmietana - 100 mililitrów

sól i pieprz do smaku

cytryna - 1 sztuka

kilka gałązek świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

1. Łososia pokrój na mniejsze porcje, oprósz go solą, pieprzem i otarta skórką z cytryny. Odstaw

na chwilę na bok.

2. W tym czasie w garnku rozgrzej Ramę, podsmaż na niej cebulę. Gdy się zeszkli, wrzuć

ugotowany zielony groszek, podlej go 100 ml wody. Gotuj aż woda prawie zupełnie odparuje,

następnie dodaj śmietanę.

3. Wszystko razem gotuj jeszcze 2-3 minuty, po czym groszek razem z sosem przełóż do kielicha

miksera. Rozdrobnij dokładnie, a następnie przetrzyj przez drobne sito. Powstały w ten sposób

mus dopraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

4. Zamarynowanego łososia usmaż na rozgrzanej Ramie, aby ryba nie została pozbawiona

naturalnego smaku i aromatu. Smaż go po 4 minuty z każdej strony, aż dojdzie w środku. Na

koniec smażenia skrop rybę nieco sokiem z cytryny i dodaj posiekaną bazylię. Podawaj z musem

z groszku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-saute-z-musem-warzywnym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Dorsz z czarnym ryżem, mandarynkami i curry
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

czarny ryż - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 20 mililitrów

duża polędwiczka z dorsza (lub diabła
morskiego) - 1 sztuka

wywar z warzyw - 800 mililitrów

mandarynki - 6 sztuk

pół cytryny

cebulka dymka pokrojona w piórka - 4
sztuki

białe wino - 100 mililitrów

masło schłodzone - 80 gramów

curry - 4 łyżki

natka pietruszki lub kolendra - 0.5
pęczków

Sposób przygotowania:

1. Gotuj ryż w bulionie do momentu, aż bulion zostanie całkowicie wchłonięty.

2. Pokrój polędwiczkę z dorsza na 6 medalionów. Obtocz je w curry.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej 20 ml Ramy Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną

bąbelki - to znak, że temperatura jest odpowiednia do smażenia. Podsmaż medaliony z obu stron,

ale tylko lekko, by ryba ścięła się na biało. Zdejmij z patelni, odstaw na bok, wylej tłuszcz.

4. Na tej samej patelni bez tłuszczu podsmaż cebulki dymki. Po 5 minutach zmniejsz ogień i

dodaj resztę curry.

5. Smaż kolejne 2 minuty, dolej białe wino i sok z 3 mandarynek, mieszaj całość. Do środka włóż

medaliony, smaż je na wolnym ogniu przez 10-12 minut. Jeśli sosu jest za mało, dolej soku z

mandarynek.

6. Wyjmij dorsza z patelni, włóż go między dwa talerze lub połóż talerz z rybą na garnku z

gotującą się wodą, aby ryba nie wystygła. Dodaj do sosu sok z cytryny, miąższ z 3 mandarynek.

Mieszaj, zdejmij z ognia i wymieszaj, stopniowo dodając masło, aby go zagęścić. Dopraw solą i

pieprzem. Ryż i rybę połóż na paterze, polej sosem, posyp kolendrą lub pietruszką. Bon Appétit!

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-z-czarnym-ryzem-mandarynkami-i-curry


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


Łosoś w sosie pesto z pomidorkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

łosoś (filet) - 500 gramów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

bazylia - 1 pęczek

orzeszki piniowe - 50 gramów

parmezan - 40 gramów

pomidorki cherry czerwone - 100 gramów

pomidorki cherry żółte - 80 gramów

zielony groszek mrożony - 50 gramów

oliwa z oliwek - 120 mililitrów

tłuszcz do smażenia - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Filet z łososia oczyść z ości i łusek, ale pozostaw skórę. Zetnij brzuch ryby. Pozostały filet

pokrój na prostokąty, każdy po około 80 gramów.

2. Natkę pietruszki posiekaj. Część odłóż na kolejny etap potrawy. Pozostałą zieleninę przełóż do

kielicha miksera. Dodaj również bazylię.

3. Do ziół dodaj orzeszki pinii, oliwę z oliwek oraz parmezan. Na końcu dodaj kostkę rosołową

Knorr i całość dokładnie zmiksuj.

4. Na patelni obsmaż kawałki ryby z obu stron. Następnie dodaj pomidorki cherry pokrojone na

połówki i zielony groszek.

5. Wlej zmiksowany sos pesto, dodaj kilka łyżek gorącej wody (wówczas sos nie będzie zbyt

gęsty). Szybko zagotuj i od razu podawaj, aby sos i warzywa nie straciły intensywnych kolorów.

Całość posyp pozostałą natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-w-sosie-pesto-z-pomidorkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś w sosie koperkowym
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

pokrojone kawałki surowego łososia - 8
sztuk

Bulionetka drobiowa Knorr - 1 sztuka

śmietana - 250 gramów

mąka - 2 łyżki

cytryna - 1 sztuka

pieprz

posiekany koperek

masło roślinne

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Przygotuj sos: Kostkę bulionową drobiową Knorr rozpuść w 1/2 litrze wody i zagotuj. Dodaj

pieprz, odrobinę soli, śmietanę, mąkę oraz koperek. Gotuj do momentu, gdy sos zgęstnieje,

nieustannie mieszając (by nie powstały grudki).

2. Łososia umyj, posól, posyp pieprzem i skrop sokiem z cytryny, po czym odstaw na 40 minut do

lodówki.

3. Następnie usmaż łososia na maśle, włóż do szklanego naczynia i polej sosem. Należy

uważać, aby masło nie przypaliło się, inaczej potrawa będzie niesmaczna i niezdrowa.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-w-sosie-koperkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Łosoś z sosem chrzanowym na grillowanych
warzywach

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

medaliony ze świeżego łososia 150g - 4
sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

chrzan świeżo starty - 1 łyżka

skórka otarta z cytryny - 1 sztuka

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

pęczek natki pietruszki - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

cebula czerwona - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

1 ząbek czosnku

śmietana 36% - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kawałki łososia osusz na papierowym ręczniku. Majonez wymieszaj w miseczce ze skórką

cytryny oraz pieprzem i połowę posiekanej pietruszki.

2. Przygotuj sos - śmietanę ubij na sztywno, dodaj chrzan, pozostałą pietruszkę i dopraw do smaku

odrobiną soli.

3. Rybę zamarynuj w przygotowanym majonezie, ułóż na blasze wyłożonej pergaminem i wstaw

do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 8 minut.

4. W tym czasie pokrój warzywa: cukinię w plastry, paprykę w trójkąty a cebulę w ćwiartki.

Zamarynuj je w miseczce mieszając z oliwą i posiekanym czosnkiem. Na rozgrzanej patelni

przesmaż warzywa i dopraw do smaku.

5. Upieczoną rybę podawaj na warzywach wraz z chrzanowym sosem. Jako dodatek doskonale

pasuje tradycyjne risotto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/losos-z-sosem-chrzanowym-na-grillowanych-warzywach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony pstrąg z chrupiącymi łódeczkami
ziemniaczanymi ze szpinakiem

przepisy.pl

30 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pstrąg świeży - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

koperek świeży - 0.5 pęczków

ziemniaki, średniej wielkości, ugotowane
w mundurkach - 2 sztuki

szpinak świeży, garstka - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

śmietana 18% - 2 łyżki

ser żółty starty - 2 łyżki

pieprz cayenne - 1 szczypta

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Ryby wypatrosz, oskrob, umyj a następnie osusz na papierowym ręczniku. Ponacinaj je z obu

stron w poprzek, oprósz solą i pieprzem a do środka włóż zioła oraz plaster cytryny.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę. Przygotowane ryby obsmaż z obu stron, a

następnie przełóż do naczynia żaroodpornego.

3. Na Ramie przesmaż posiekaną cebulę oraz czosnek, dodaj osuszony szpinak i smaż chwilę

razem. Dodaj śmietanę i dopraw do smaku solą oraz pieprzem.

4. Ziemniaki przekrój na połówki i wydrąż. Szpinak nałóż do połówek ziemniaków, posyp startym

serem. Ziemniaki i rybę wstaw do nagrzanego do 200 °C piekarnika na 5-7 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-pstrag-z-chrupiacymi-lodeczkami-ziemniaczanymi-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Dorsz pieczony na warzywach
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica z dorsza - 600 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

skórka otarta z 1 cytryny

pesto z suszonych pomidorów - 1 łyżka

natka pietruszki - 1 pęczek

marchew - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

łodyga selera naciowego

czerwona cebula - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Majonez wymieszaj w miseczce z musztardą, skórką cytryny, pesto oraz posiekaną natką

pietruszki.

2. Polędwicę ryby umyj i osusz na papierowym ręczniku. Następnie pokrój na mniejsze porcje i

zamarynuj.

3. Wszystkie warzywa rozdrobnij: marchewkę i cukinię pokrój w półplastry, paprykę oraz cebulę w

nieduże cząstki, natomiast selera obierz z włókien i pokrój w mniejsze kawałki pod skosem.

4. Warzywa podsmaż przez 2-3 minuty na rozgrzanej patelni z oliwą, dopraw do smaku Delikatem

Knorr. Całość przełóż do naczynia żaroodpornego.

5. Na warzywach ułóż kawałki zamarynowanej ryby. Naczynie wstaw do nagrzanego do 180

stopni C piekarnika i piecz przez 8-10 minut (w zależności od grubości polędwicy). Podawaj od

razu po upieczeniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dorsz-pieczony-na-warzywach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Steak z tuńczyka z cukinią
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

stek z tuńczyka z niebieska płetwą - 400
gramów

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

cukinia - 1 sztuka

sos sojowy - 2 łyżki

imbir świeży starty - 1 łyżka

sezam biały - 1 łyżka

sezam czarny - 1 łyżka

olej sezamowy - 1 łyżka

kolendra - 1 pęczek

por - 1 sztuka

cytryna - 0.5 sztuk

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój w bardzo cienkie plastry, aby nieco zmiękła delikatnie oprósz ja solą. Po kilku

minutach gdy będzie już miękka opłucz w zimnej wodzie.

2. Rybę pokrój w 3-4 cm grubości kostkę. Zamarynuj ją w sosie sojowym, posiekanej kolendrze.

Następie wokół każdego kawałka zawiń cukinię a górę i dół zanurz w mieszance białego i

czarnego sezamu.

3. Na patelni wlej część Ramy. Poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

4. Rybę smaż po 2-3 minuty z każdej strony, po czym mięso wstaw do piekarnika nagrzanego do

190 °C na około 5 minut.

5. W tym czasie na patelnię dolej pozostałą Ramę, rozgrzej ją. Podsmaż na niej pokrojonego

kosteczkę pora, dodaj sos sojowy pozostały z marynaty ryby, olej sezamowy, starty imbir,

odrobinę ostrej papryki, posiekane chili, sok z polówki cytryny. Tuńczyka podawaj polanego

sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/steak-z-tunczyka-z-cukinia-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sandacz glazurowany sosem imbirowym
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

filety z sandacza ok. 200 g każdy - 5 sztuk

Przyprawa do grilla Knorr - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 4 łyżki

sos sojowy jasny - 2 łyżki

świeżo starty imbir - 10 gramów

olej sezamowy - 2 łyżki

miód - 2 łyżki

sok z 1 limonki

natka kolendry - 1 pęczek

kilka liści chrzanu lub białej kapusty

Sposób przygotowania:

1. Filety z sandacza pokrój na odpowiedniej wielkości porcje według uznania.

2. W misce pomieszaj ketchup Hellmann's, sos sojowy, starty imbir, miód, olej sezamowy, sok z

limonki, Przyprawę do grilla Knorr. Do marynaty dodaj posiekaną kolendrę i posiekany czosnek, a

następnie wymieszaj.

3. Marynatę podziel na dwie części. Jedna posłuży jako sos do już zgrillowanej ryby. W drugiej

części zanurz kawałki sandacza na około 5 minut.

4. Rybę ułóż na specjalnej kratce do grillowania ryb wyłożonej liśćmi chrzanu lub białej kapusty -

wtedy nie przykleją się do rusztu i łatwo da się je zdjąć z grilla. Jeśli nie masz takiej kratki, rybę

grilluj na tacce aluminiowej. Na zgrillowanie ryby powinno wystarczyć około 8 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sandacz-glazurowany-sosem-imbirowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

