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Smażona papryka z bakłażanem i szynką w
orzechach

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

małe zielone papryki bez pestek pokrojone
w paski - 2 sztuki

małe żółte papryki bez pestek, pokrojone w
paski - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 40 mililitrów

szynka parmeńska pokrojona w paseczki -
4 plastry

duża czerwona cebula pokrojona w piórka -
1 sztuka

bakłażany pokrojone w talarki grubości 0,5
cm - 2 sztuki

orzechy włoskie pokruszone - 50 gramów

papryka wędzona lub inna papryka ostra
lub łagodna - 1 szczypta

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni, poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki – to znak,

że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Podsmaż czerwoną cebulę, czosnek, paprykę i bakłażana. Całość oprósz papryką wędzoną i

podsmaż całość 5 min.

3. Zmniejsz ogień i duś całość mieszając od czasu do czasu przez 10 min.

4. Warzywa nie mogą się rozpadać, muszą być jędrne. Dodaj do tego szynkę i orzechy włoskie.

Smaż całość 2 minuty. Na koniec dodaj pietruszkę, sól, pieprz, mieszaj i od razu podawaj. Bon

Appétit!

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


Curry z kurczaka ze szpinakiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

posiekany ząbek czosnku - 1 sztuka

posiekany kawałek imbiru (ok. 5 cm)

kurkuma - 0.5 łyżek

kumin w proszku - 0.5 łyżek

posiekana kolendra - 0.5 łyżeczek

papryczki chili w proszku - 0.5 łyżek

pomidory obrane ze skórki i pokrojone - 2
sztuki

piersi z kurczaka pokrojone w grubą
kostkę - 4 sztuki

gęsta śmietana - 150 mililitrów

młody szpinak - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 60 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Na środku dużego garnka rozgrzej 40 ml  Ramy Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu

znikną bąbelki – będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Podsmaż

cebulę i czosnek przez ok 2 minuty. Dodaj imbir i resztę przypraw i smaż do momentu aż cebula

będzie złota.

2. Dodaj pomidory i smaż na wolnym ogniu wszystko tak długo, aż woda z pomidorów całkowicie

wyparuje.

3. Na drugiej patelni rozgrzewamy 20 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i smażymy kurczaka z

każdej strony na złoto.

4. Następnie przekładamy kurczaka do garnka z pomidorami, dodajemy śmietanę, sól oraz pieprz

i następnie gotujemy wszystko przez ok. 6 minut. Po tym czasie dodaj dobrze umyty i wysuszony

szpinak i od razu podawaj. Bon appétit!

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 grzybami i białym winem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka - 4 sztuki

Pomidory bez skóry pokrojone w kostkę -
800 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 40 mililitrów

pieczarki lub leśne grzyby pokrojone w
talarki - 150 gramów

białe wino wytrawne - 0.5 szklanek

mąka - 1 łyżka

szalotka pokrojona w piórka - 2 sztuki

świeże zioła: bazylia, szałwia, estragon,
tymianek, oregano - 2 łyżki

ząbek czosnku posiekany - 2 sztuki

posiekana pietruszka - 0.5 pęczków

czarne oliwki bez pestek - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Przekrój udka na pół w miejscu torebki stawowej, umyj kurczaka i osusz.

2. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną

bąbelki, jest to znak, że uzyskała odpowiednią temperaturę do smażenia.

3. Podsmaż kurczaka z każdej strony na złoto. Dodaj szalotki, czosnek, sól i pieprz i smaż kolejne

5 minut, mieszając.

4. Posyp mięso mąką z góry po całości, dodaj białe wino, pomidory i świeże posiekane zioła.

Mocno podsmaż, na koniec zmniejsz ogień, przykryj patelnię i gotuj 25 minut.

5. Dodaj pieczarki lub grzyby leśne, przykryj patelnię i smaż kolejne 10-15 minut. Jeśli sos jest za

gęsty, dodaj więcej białego wina, jeśli jest za rzadki – smaż dłużej.

6. Na koniec dodaj pietruszkę i oliwki. Podawaj z sałatą lub – jeśli jesteś łasuchem – z

zapiekanką ziemniaczaną. Bon Appétit!

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


Wołowina Strogonow à la Pascal

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

gruba, czerwona cebula pokrojona w piórka
- 1 sztuka

pieczarki pokrojone na 4 części - 250
gramów

polędwica wołowa pokrojona w paseczki w
poprzek włókien - 600 gramów

pieprz zielony w zalewie (posiekany) - 20
gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 60 mililitrów

musztarda ostra Dijon - 2 łyżki

śmietana - 300 mililitrów

ogórek konserwowy pokrojony w paseczki -
80 gramów

pęczek szczypiorku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Na środku patelni rozgrzej 20 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną

bąbelki – będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Następnie dodaj

cebulę i smaż 3 minuty na średnim ogniu.

2. Wsyp pieczarki, zwiększ ogień, smaż cały czas, mieszając dotąd aż woda wyparuje. Pieczarki z

cebulą przełóż na talerz.

3. Na tej samej patelni podgrzej 20 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Na mocnym ogniu smaż

połowę mięsa do momentu aż się zazłoci (ok. 4 minuty) i przełóż je na talerz. Następnie usmaż w

ten sam sposób drugą połowę mięsa. Gdy mięso będzie gotowe, wrzuć wszystko na patelnię i do

całości dodaj cebulę, pieczarki, pieprz zielony i smaż przez 2 minuty.

4. Dodaj śmietanę i musztardę, wymieszaj ponownie całość, a na końcu dodaj ogórki konserwowe.

Całość podgrzej (ale nie gotuj, by się nie zważyło), dopraw solą i pieprzem. Udekoruj skrojonym

szczypiorkiem i podawaj z ziemniakami lub sałatą. Bon appétit!

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


Tagliatelle z cukinią i suszonymi pomidorami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

makaron tagliatelle ugotowany al dente -
500 gramów

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

Cukinia mała bez pestek i bez skóry,
pokrojona w słupki - 5 sztuk

gęsta śmietana - 300 mililitrów

suszone pomidory pokrojone w paski - 40
gramów

natka pietruszki (posiekana) - 2 łyżki

ząbek czosnku posiekany - 1 sztuka

parmezan starty - 50 gramów

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki -

to znak, że temperatura jest odpowiednia do smażenia.

2. Przez 5 minut podsmaż na dużym ogniu cukinię, suszone pomidory i czosnek.

3. Zmniejsz ogień, dodaj śmietanę. Podgotuj całość 2 minuty.

4. Dodaj makaron i wymieszaj, by całość pokrył sos. Dodaj natkę, parmezan i od razu podawaj.

Bon Appétit!

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 słodko-kwaśny z gruszkami i z
marchewką

przepisy.pl

50 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

indyk pokrojony w kostkę - 600 gramów

twarde gruszki ze skórką pokrojone na
ósemki (bez pestek) - 4 sztuki

2 czerwone cebule pokrojone w piórka - 2
sztuki

ząbki czosnku pokrojone w talarki - 2
sztuki

obrane i pokrojone w talarki marchwie - 2
sztuki

mleko kokosowe - 0.5 litrów

rosół z kury - 0.5 litrów

ocet ryżowy - 3 łyżki

miód - 3 łyżki

sos sojowy - 1 łyżka

łyżka imbiru w proszku - 1 łyżka

łagodna papryka - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 80 mililitrów

posiekana kolendra - 3 łyżeczki

Sposób przygotowania:

1. W garnku, na rozgrzanej Ramie Smaż jak szef kuchni smaż indyka po 12 minut z każdej strony.

Zanim położysz indyka na patelnię poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie to znak, że

uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Dodaj cebulę, czosnek, marchew, miód, ocet i sos sojowy. Mieszaj całość smażąc wszystko

jeszcze przez 2 minuty.

3. Później dodaj bulion, sól, pieprz i pozostałe przyprawy. Przykryj garnek i duś całość na wolnym

ogniu przez około godzinę.

4. Na koniec dodaj śmietanę kokosową oraz gruszki i gotuj wszystko na wolnym ogniu bez

przykrycia jeszcze przez 15 minut. Posyp danie posiekaną kolendrą i serwuj z ryżem. Bon appétit!

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


Wiejska fasola z kiełbaską i boczkiem

przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kiełbasa wiejska pokrojona w talarki o
grubości 2 cm - 4 sztuki

boczek wędzony, pokrojony w kostkę - 150
gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 60 mililitrów

duża cebula pokrojona w piórka - 1 sztuka

posiekany ząbek czosnku - 2 sztuki

fasola biała z puszki - 800 gramów

pomidory z puszki (obrane i posiekane) -
400 gramów

zioła prowansalskie - 1 łyżka

musztarda z gorczycą - 1 łyżka

koncentrat pomidorowy - 40 gramów

Sposób przygotowania:

1. W dużym garnku rozgrzej 30 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną

bąbelki – będzie to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Smaż kiełbasę i

boczek na średnim ogniu do momentu zezłocenia. Następnie zdejmij je z ognia i przełóż do

innego naczynia.

2. W tym samym garnku rozgrzej 30 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i smaż cebulę oraz czosnek na

wolnym ogniu przez ok. 5 minut. Dodaj pomidory, zioła prowansalskie, musztardę, koncentrat

pomidorowy, 100 ml wody i zagotuj całość.

3. Dodaj przecedzoną i wypłukaną fasolę, kiełbasę oraz boczek, wszystko dopraw solą i pieprzem.

Zmniejsz ogień, przykryj i gotuj całość na średnim ogniu przez 10 minut. Bon appétit!

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


Zielona fasolka szparagowa z pomidorami i
bazylią

przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

posiekany ząbek czosnku - 2 sztuki

posiekana cebula - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 60 mililitrów

pomidor bez pestek i bez skóry, pokrojony
w grubą kostkę - 2 sztuki

żółta papryka, obrana i pokrojona w grubą
kostkę - 1 sztuka

fasola szparagowa - 0.5 kilogramów

pęczek posiekanej bazylii - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu znikną bąbelki – będzie

to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia. Przez około 4 minuty podsmażaj

czosnek z cebulą i papryką.

2. Dodaj pomidory, fasolę szparagową, 5 łyżek wody, a następnie przykryj i gotuj na wolnym ogniu

jeszcze przez około 20 minut.

3. Zdejmij pokrywkę. Dodaj posiekaną bazylię, dopraw solą i pieprzem. Bon appétit!

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

