
 

KURCZAK Z CYTRUSAMI

przepisy.pl



Kurczak zapiekany z bakłażanem
przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

duży bakłażan - 2 sztuki

olej - 5 łyżek

ząbek czosnku - 2 sztuki

oscypek - 100 gramów

oliwa - 3 łyżki

sok z 1 cytryny

dżem z żurawiny - 50 gramów

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Natkę pietruszki drobno posiekaj, wyciśnij sok z cytryny, czosnek rozetrzyj na miazgę. Składniki połącz w misce z oliwą.

2. W drugiej misce pomieszaj olej z przyprawą do grilla, piersi z kurczaka pokrój pod skosem w małe kotleciki, a bakłażana

pokrój w grube na 1,5 cm półplastry. Bakłażana i kurczaka wymieszaj w misce z przyprawą.

3. Grilluj na średnio rozgrzanym ruszcie po około 5 minut z każdej strony. Bakłażan powinien stać się miękki i złocisty, a

kurczak dopieczony.

4. Gotowego kurczaka ułóż na półplastrach bakłażana, posmaruj żurawiną, przykryj plastrem oscypka i grilluj wszystko razem

jeszcze chwilę, aż ser zmięknie. Tuż przed podaniem całość skrop łyżką oliwy z czosnkiem i pietruszką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-zapiekany-z-baklazanem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pałki kurczaka w marynacie cytrynowej
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pałki z kurczaka - 8 sztuk

Przyprawa do kurczaka z grilla Knorr - 1 opakowanie

miód pszczeli - 6 łyżek

olej - 3 łyżki

cytryny - 2 sztuki

tymianek świeży gałązka - 3 sztuki

cebula - 1 sztuka

płatki suszone chili - 0.5 łyżek

Sposób przygotowania:

1. Pałki z kurczaka umyj i osusz, następnie małym ostrym nożem natnij skórę dookoła kostki. Cebulę pokrój w drobną kostkę,

otrzyj skórkę z cytryn, a następnie pokrój je w plastry.

2. W miseczce wymieszaj oliwę (3 łyżki), przyprawę do grilla Knorr oraz otartą skórkę z cytryn. Dodaj również listki tymianku.

Osuszone pałki z kurczaka wymieszaj z marynatą i odstaw w chłodne miejsce na 30 minut.

3. W rondelku przesmaż cebulę, dodaj płatki chilli oraz skórki cytryny. Wlej 50 ml wody oraz miód i zagotuj. Zmniejsz ogień i

gotuj 5 minut. Odstaw z ognia.

4. Zamarynowane pałki ułóż na ruszcie rozgrzanego grilla i smaż przez ok. 20 minut obracając co chwilę. Przed podaniem

upewnij się, czy mięso jest dosmażone. Gotowe pałki przełóż na półmisek, polej przygotowanym cytrynowo-ziołowym

syropem i podawaj – najlepiej z czosnkowymi grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/palki-kurczaka-w-marynacie-cytrynowej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kurczak w soli
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1.5 kilogramów

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

gałązka świeżego rozmarynu - 2 sztuki

sól gruboziarnista - 2 kilogramy

cytryna - 1 sztuka

główka czosnku - 1 sztuka

jajka - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj, wysusz, natrzyj z zewnątrz i wewnątrz Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr, aby nadać mięsu

wyrazisty smak.

2. Do środka kurczaka włóż przeciętą na pół główkę czosnku i przeciętą na pół cytrynę z gałązkami rozmarynu. Zwiąż na

krzyż nogi kurczaka.

3. Oddziel jajka od białek. Białka ubij na sztywna piane, pomieszaj z solą. W efekcie powinna powstać dość plastyczna

masa. Część powstałej masy ułóż na blasze. Na soli umieść kurczaka, obłóż go dokładnie pozostała solą z białkiem. Całość

wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na 10 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kurczaka piecz

jeszcze przez 80 minut. Tak przygotowany kurczak będzie miał chrupiącą skórkę i będzie soczysty w środku.

4. Po upieczeniu kurczaka wyciągnij ze skorupki z soli i podziel na mniejsze porcje.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-w-soli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczyste piersi z kurczaka z cytrynową nutą pieczoną z
pomidorami

przepisy.pl

20 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1 sztuka

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 0.5 opakowań

masło - 50 gramów

sok z połowy cytryny

kilka gałązek świeżego tymianku i rozmarynu

pomidorki koktajlowe - 500 gramów

szalotki - 5 sztuk

kapary - 1 łyżka

czarne oliwki - 100 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Kurczaki umyj na zewnątrz i dokładnie osusz papierowym ręcznikiem. Z kurczaków wykrój tylko piersi, zachowując kość

od skrzydła i skórę. Resztę kurczaka użyj do zrobienia rosołu.

2. Cytrynę sparz wrzącą wodą, dokładnie umyj, otrzyj z niej skórkę. Skórę z cytryny pomieszaj z dwoma łyżkami oliwy i

przyprawą do złocistego kurczaka. Powstałą marynatą natrzyj dobrze mięso, odstaw w chłodne miejsce na kilka godzin.

Marynata sprawi, że kurczak po upieczeniu będzie pachniał mieszanką korzennych przypraw, będzie miał złocistą chrupiącą

skórkę i będzie soczysty w środku.

3. Pomidorki umyj przekrój na pół, szalotkę obierz z łupin i przetnij na pół. Wszystko razem umieść w żaroodpornym

naczyniu, dodaj czarne oliwki, łyżkę kaparów razem z odrobiną zalewy oraz poszarpany tymianek i rozmaryn.

4. Na tak przygotowanych warzywach ułóż piersi z kurczaka. Całość wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na 30 minut.

Po tym czasie połóż na kawałki mięsa po łyżce masła, całość z góry spryskaj wyciśniętym sokiem a cytryny.

5. Udka piecz jeszcze przez około 3 minuty, aż do całkowitego rozpuszczenia się masła.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczyste-piersi-z-kurczaka-z-cytrynowa-nuta-pieczona-z-pomidorami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piersi z kurczaka faszerowane suszonymi pomidorami pod
pesto z rukoli

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

suszone pomidory w oleju - 100 gramów

sałata rukola - 150 gramów

parmezan - 50 gramów

orzechy pini - 50 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

cytryna - 0.5 sztuk

oliwa z oliwek - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka umyć i osuszyć. Ostrym nożem po długości piersi zrobić nacięcie, rodzaj kieszonki. Umieścić w nim

suszone pomidory. Możesz spiąć wykałaczkami aby się nie rozpadły.

2. W misce wymieszać Przyprawę do pikantnego kurczaka Knorr z ketchupem Hellmann’s i odrobiną oleju z suszonych

pomidorów. W powstałej marynacie obtoczyć piersi z kurczaka. Miskę przykryć odstawić do lodówki na 12 godzin aby

przyprawa weszła w głąb mięsa.

3. Przygotuj pesto z rukoli – w kielichu miksera zmiksuj rukolę, orzeszki pinii, czosnek, parmezan. Całość dopraw do smaku,

jeśli uznasz to za konieczne, szczyptą soli i sokiem z cytryny.

4. Piersi grilluj na rozgrzanym grillu na aluminiowych tackach pod przykryciem, przez około 20 minut. Mięso obracaj co jakiś

czas na druga stronę. Grillowane piersi tuż przed podaniem obtocz w przygotowanym wcześniej pesto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piersi-z-kurczaka-faszerowane-suszonymi-pomidorami-pod-pesto-z-rukoli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szaszłyki z kurczaka
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 300 gramów

jogurt - 100 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

cytryna - 1 sztuka

ananas z puszki - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Jogurt pomieszaj z wyciśniętym sokiem z cytryny.

2. Kurczaka pokrój na kawałki i obsyp Przyprawą do złotego kurczaka Knorr.

3. Następnie zalej mięso jogurtem i pozostaw w lodówce na całą noc.

4. Na drugi dzień kawałki kurczaka nadziewaj na drewniane szpikulce, przekładając je kawałkami ananasa.

5. Szaszłyki smaż na grillu, cały czas je obracając. Podawaj z ryżem i zieloną sałatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szaszlyki-z-kurczaka-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Cytrynowe skrzydełka w czosnku i parmezanie
przepisy.pl

50 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

skrzydełka kurczaka - 1 kilogram

Przyprawa do pikantnego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

parmezan - 50 gramów

olej - 6 łyżek

ząbek czosnku - 5 sztuk

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 2 łyżki

świeży tymianek - 1 pęczek

cytryna - 2 sztuki

świeżo mielony czarny pieprz - 1 łyżeczka

orzechy włoskie - 50 gramów

brązowy cukier - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Skrzydełka umyj, osusz i porozcinaj na pojedyncze kawałki. Końcówkę skrzydełka zwaną lotką usuń, bo nie nadaje się

ona do grillowania. W miejsce wymieszaj Przyprawę do kurczaka Knorr, mąkę ziemniaczana z olejem w powstałej marynacie

obtocz skrzydełka. Skrzydełka pozostaw w chłodnym miejscu w marynacie na co najmniej 12 godzin.

2. Przygotuj sos mieszając w moździerzu włoskie orzechy, brązowy cukier, posiekany tymianek, czosnek, ketchup

Hellmann's, sok oraz otartą skórkę z cytryny.

3. Skrzydełka grilluj na średnio rozgrzanym grillu, pod przykryciem po około 10 minut z każdej strony. Po tym czasie przełóż

je do sosu i dokładnie wymieszaj. Ułóż ponownie na grillu. Dopiekając je przez kolejne 10 minut. W tej fazie odwracaj

kawałki co jakiś czas aby się nie przypaliły. Na koniec grillowania skrzydełka jeszcze raz obtocz w marynacie i przełóż na

półmisek podawaj z pozostała marynatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/cytrynowe-skrzydelka-w-czosnku-i-parmezanie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

