
 

SZNYCEL CZY SCHABOWY –
CO NA OBIAD?

przepisy.pl



Tradycyjny schabowy
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab bez kości - 800 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

jajka - 3 sztuki

bułka tarta - 200 gramów

mąka - 100 gramów

olej roślinny - 2 łyżki

kwaśna śmietana - 100 mililitrów

świeży koperek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Pokrój mięso na plastry ok. 1,5 cm. Zbij tłuczkiem do grubości ok. 3 mm. Ubij lekko jajka.

2. Wymieszaj bułkę tartą z Przyprawą do mięs Knorr. Panieruj kotlety w jajku, mące i bułeczce.

3. Smaż na rozgrzanym oleju przez 3-4 min. po każdej stronie. Kotlety schabowe podawaj z gotowanymi ziemniakami i

marchewką z groszkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tradycyjny-schabowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sznycel po bawarsku z ziemniaczaną sałatką z jarmużem
przepisy.pl

34 minuty 4 osoby Łatwe

Składniki:

cielęcina z udźca bez kości lub schabu wieprzowego środkowego -
600 gramów

bułka tarta typu panco – lub inna zwykła tarta bułka - 300 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

olej rzepakowy - 200 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

jarmuż - 300 gramów

ziemniaki - 300 gramów

Kostka rosołowa Knorr - 1 sztuka

boczek wędzony - 100 gramów

czerwona cebula - 100 gramów

ocet winny lub jabłkowy - 2 łyżki

pieprz - 1 szczypta

oliwa z oliwek - 3 łyżki

musztarda - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i żył. Następnie rozklep na cienkie płaty.

2. Jajka połącz z mlekiem i dodaj przyprawę do mięsa. Następnie wszystko razem dokładnie rozmieszaj. Dzięki temu

przyprawa równomiernie rozprowadzi się na kotletach, podbijając ich smak.

3. Rozklepane mięso oprósz najpierw w mące, później zanurz w jajkach, a na koniec obtocz w bułce.

4. Na patelni na rozgrzanym tłuszczu do smażenia usmaż kotlety z obu stron na złoty kolor. Na koniec ułóż kotlety na

papierowym ręczniku, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

5. Kostkę rosołową zalej niepełną szklanką wody i dokładnie wymieszaj. Ziemniaki na sałatkę obierz i ugotuj w całości.

Kiedy będą jeszcze ciepłe, pokrój je w grube plastry i przełóż do miski

6. Boczek pokrój w kosteczkę, wysmaż na skwarki i usuń nadmiar tłuszczu. Do gorącego boczku dodaj pokrojone liście

jarmużu. Całość smaż chwilę i przełóż na bok. Boczek z jarmużem połącz z ziemniakami, dodaj pokrojoną w pół plastry

cebulę, oliwę, ocet i musztardę. Całość zalej gorącym rosołem i dokładnie wymieszaj. Sałatkę odstaw do ostygnięcia na

około 3 godziny. Na koniec dopraw czarnym pieprzem. Usmażone sznycle podawaj z sałatką ziemniaczaną i kawałkiem

cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sznycel-po-bawarsku-z-ziemniaczana-salatka-z-jarmuzem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Klasyczny kotlet schabowy
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 700 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 3 łyżki

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

bułka tarta - 100 gramów

zielony ogórek - 2 sztuki

ziemniaki - 300 gramów

jogurt naturalny - 200 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

koperek - 1 pęczek

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz, umyj, zalej wodą, dodaj szczyptę soli i gotuj do miękkości.

2. Mięso pokrój na centymetrowej grubości kotlety, umieść je między dwiema foliami, rozbij je tłuczkiem do mięsa na cienko.

Mięso oprósz Delikatem warzywnym oraz czarnym pieprzem. Tak przygotowane kotlety obtocz najpierw w mące, potem w

rozkłóconych jajkach, a następnie obtocz w bułce tartej.

3. Kotlety smaż na dobrze rozgrzanej Ramie, z obu stron na złoty kolor. Rama o smaku maślanym sprawi, że kotlety będą

rumiane o intensywnym maślanym aromacie.

4. Ogórki obierz ze skórki, pokrój w cienkie plastry, połącz w misce z jogurtem i posiekanym koperkiem. Całość dopraw do

smaku kilkoma kroplami soku z cytryny, szczyptą czarnego pieprzu i jeśli uznasz to za konieczne - szczyptą soli.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/klasyczny-kotlet-schabowy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kotlety schabowe po staropolsku
przepisy.pl

30 minut 1 osoba Średnie

Składniki:

schab - 1 kilogram

czosnek ząbki - 2 sztuki

pieprz - 1 łyżeczka

Przyprawa szlachetna do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

ziele angielskie - 1 łyżeczka

kolendra - 1 łyżeczka

goździki - 1 łyżeczka

olej - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso podziel na 10 kotletów.

2. Dokładnie wymieszaj wszystkie pozostałe składniki wraz z Naturalną Przyprawą do mięs Knorr, a następnie włóż do nich

schab.

3. Wstaw do lodówki na 2 dni, po czym odsącz z marynaty.

4. Smaż około 16 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kotlety-schabowe-po-staropolsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schabowy z cytrusami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 600 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

bazylia kilka listków

szalotki - 2 sztuki

mąka pszenna - 2 łyżki

olej - 3 łyżki

białe wino - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

grejpfrut - 1 sztuka

masło - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, oczyść z błon i przerostów tłuszczu, pokrój w cienkie plastry, a następnie rozbij tłuczkiem do mięsa. Schab

oprósz przyprawą Knorr, która nada potrawie odpowiedniego smaku i poprawi soczystość mięsa. Każdy płat schabu złóż na

pół w środek dodaj listek bazylii. Każdy kotlecik dodatkowo przyklep tłuczkiem tak, aby mięso dobrze się z kleiło a następnie

oprósz mąką.

2. Na rozgrzanym tłuszczu obsmaż każdy kotlecik po kolei, mięso przełóż na bok, na tej samej patelni podsmaż szalotkę, wlej

białe wino, odparuj je o połowę, wciśnij sok z cytryny, dodaj kapary oraz na powrót włóż na patelnię kotlety. Całość duś pod

przykryciem około 8 minut, co jakiś czas mieszając, tak aby mięso nie przykleiło się do patelni.

3. Tuz przed podaniem dodaj łyżkę masła oraz wykrojone segmenty z cytrusów. Całość jeszcze raz dokładnie wymieszaj.

Podawaj z ugotowanym ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowy-z-cytrusami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schabowy w orientalnym stylu z ziarnem sezamu i kapustą
Bok Choy

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 150 gramów

sos sojowy - 3 łyżki

imbir - 1 łyżeczka

sezam biały - 100 gramów

ostra papryka - 0.5 łyżeczek

sezam czarny (opcjonalnie) - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 80 mililitrów

czosnek ząbek - 2 sztuki

świeży imbir drobno posiekany - 1 łyżka

kapusta bok choy - 6 sztuk

sos sojowy o obniżonej soli - 100 mililitrów

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i pokrój w cm grubości plastry rozbij je tłuczkiem.

2. W misce roztrzep jajka dodaj do nich sos sojowy, imbir, ostrą paprykę, dokładnie wymieszaj.

3. Kotlety zamocz w jajku, a następnie panieruj w pomieszanych ziarnach sezamu.

4. Na patelnię wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę.

5. Gotowe kotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron.

6. Na gorącym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek, chilli i imbir, wrzuć przekrojone na pół liście kapusty i smaż chwilę co

jakiś czas mieszając. Gdy kapusta lekko się zarumieni - podlej ją sosem sojowym, następnie patelnie przykryj i duś przez

minutę.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowy-w-orientalnym-stylu-z-ziarnem-sezamu-i-kapusta-bok-choy
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schabowe roladki
przepisy.pl

30 minut 6 osób Średnie

Składniki:

kotlety schabowe - 6 sztuk

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

koper - 1 pęczek

jajko - 1 sztuka

śmietana - 2 łyżki

masło - 2 łyżki

bułka tarta - 1 szklanka

mąka pszenna - 2 łyżki

pieprz do smaku

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

1. Kotlety schabowe umyj, osusz i rozbij cienko.

2. Miękkie masło połącz z posiekanym koperkiem.

3. Każdy kotlet posmaruj masłem. Kotlety zawiń ciasno zaczynając od boków, potem przód tak, by powstał walec.

4. Jajko roztrzep, wymieszaj ze śmietaną, dopraw pieprzem i przyprawą Knorr.

5. Roladki panieruj w mące, w jajku i śmietanie, a na końcu w bułce tartej.

6. Smaż na małym ogniu na złoty kolor, co jakiś czas obracając, by się równomiernie usmażyły.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowe-roladki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schabowe z pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 800 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1 opakowanie

pieczarki - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 150 mililitrów

bułka tarta - 200 gramów

mąka - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Pieczarki i cebulę pokrój w plastry, posiekaj czosnek. Wszystko razem przesmaż na patelni, na dwóch łyżkach Ramy Smaż

jak szef kuchni. Dopraw na koniec do smaku majerankiem, a następnie odstaw na bok, aby farsz ostygł.

2. Mięso umyj, oczyść z błony i przerostów tłuszczu. Pokrój w tak zwanego „motyla”. W tym celu pierwsze nacięcie zatrzymaj

na 1 cm przed końcem, nie odcinając go od reszty. Natnij schab na grubość około 5 mm. Drugim cięciem odetnij plaster od

reszty schabu. Mięso rozłóż, rozklep delikatnie przez folię i oprósz Przyprawą do wieprzowiny Knorr z obu stron. Przyprawa

nada mięsu odpowiednio wyrazistego smaku.

3. W środek mięsa nałóż odpowiednią ilość farszu – 0,5 łyżki. Mięso złóż ze sobą.

4. Każdy kotlet oprósz w mące, a następnie zanurz w rozkłóconych jajkach i panieruj w bułce tartej.

5. Kotlety smaż na rozgrzanej Ramie na złoty kolor. Po usmażeniu trzymaj mięso pod przykryciem przez 2- 3 minuty, aby

doszło środku. Tak przygotowane kotlety będą soczyste w środku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/schabowe-z-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tradycyjny schabowy z panierką
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy środkowy - 400 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

bułka tarta - 1 szklanka

mąka pszenna - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

olej roślinny - 0.5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj, oczyść z błon i pokrój w plastry o grubości 1 cm. Ułóż na desce, przykryj kawałkiem folii i rozbij dokładnie z

dwóch stron na cienkie placki.

2. Przyprawę Knorr wymieszaj z bułką tartą. Mięso panieruj, oprószając je mąką, a następnie zanurzając w jajku i bułce. By

urozmaicić smak potrawy, dodaj do bułki kilka łyżek ziaren słonecznika.

3. Kotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tradycyjny-schabowy-z-panierka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sznycel w sosie miodowym (tzw. Ministerski)
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szynka wieprzowa - 600 gramów

bułka tarta typu panco – lub inna zwykła tarta bułka - 100 gramów

czerstwa kajzerka - 3 sztuki

mąka pszenna - 100 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

mleko - 100 mililitrów

olej rzepakowy - 200 mililitrów

miód - 3 łyżki

musztarda Dijon - 3 łyżki

koperek - 1 pęczek

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i żył, a następnie rozklep na cienkie płaty.

2. Jajka połącz z mlekiem i dodaj przyprawę do mięsa. Wszystko razem dokładnie rozmieszaj. Przyprawa wymieszana z

jajkami równomiernie rozprowadzi się na kotlety podbijając ich smak.

3. Rozklepane mięso oprósz najpierw w mące. Następnie zanurz w jajkach i obtocz w bułce tartej pomieszanej z czerstwą

bułką pokrojoną w kostkę.

4. Na rozgrzany na patelni tłuszcz do smażenia. wyłóż kotlety i smaż je z obu stron na złoty kolor. Na koniec kotlety ułóż na

papierowym ręczniku aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Gotowe kotlety podawaj z sosem.

5. W misce połącz musztardę z miodem, sokiem wyciśniętym z jednej cytryny oraz z posiekanym koperkiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sznycel-w-sosie-miodowym-tzw-ministerski
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Złoty sznycel z kurczaka
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

płatki kukurydziane - 0.75 szklanek

bułka tarta - 0.5 szklanek

jajko - 1 sztuka

mąka pszenna - 3 łyżki

olej do smażenia - 0.25 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Mięso przekrój wzdłuż piersi na pół, delikatnie rozklep i oprósz przyprawą Knorr.

2. Mięso panieruj kolejno w mące, roztrzepanym jajku i bułce wymieszanej z płatkami kukurydzianymi.

3. Następnie smaż kotlety z obu stron na złoty kolor. Do panierki możesz dodać łyżkę Przyprawy do mięs Knorr, dzięki czemu

uzyskasz intensywniejszy smak i kolor.

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

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

