
 

MIĘSNE DANIA GOTOWE W 20 MINUT

przepisy.pl



Pierś z kurczaka z sosem mango
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

mango dojrzałe - 1 sztuka

pierś z kurczaka - 400 gramów

szalotka - 3 sztuki

strąk ostrej papryki chilli - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

curry madras - 2 łyżki

ocet biały winny delikatny np. jabłkowy - 200 mililitrów

cukier brązowy - 2 łyżki

korzeń imbiru - 10 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 łyżka

natka kolendry - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Szalotkę obierz i przekrój wzdłuż na cztery części. Imbir zetrzyj na tarce, mango obierz i pokrój w grubą kostkę, czosnek,

chili oraz natkę kolendry drobno posiekaj.

2. Piersi z kurczaka pokrój w grube kawałki i oprósz je przyprawą Knorr, która nada całości korzennego aromatu, a także

sprawi, że mięso po usmażeniu będzie soczyste.

3. Zamarynowane mięso obsmaż na rozgrzanej Ramie, ze wszystkich stron. Piersi nie muszą być dosmażone. Przełóż je na

bok.

4. Na tej samej patelni obsmaż szalotkę, chili i czosnek. Gdy szalotka się delikatnie zarumieni, dodaj brązowy cukier i smaż,

aż ulegnie on karmelizacji. Następnie dodaj imbir, mango, curry w proszku i ocet. Wszystko razem smaż, aż ocet niemal w

całości odparuje, łącząc wszystkie składniki w sos.

5. Dodaj przygotowane wcześniej kawałki kurczaka i posiekaną kolendrę. Całość duś jeszcze pod przykryciem około 3 minut.

Podawaj z ryżem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-kurczaka-z-sosem-mango
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Duszony schab z białą rzodkwią i jabłkami w sosie z syropu
klonowego i soku jabłkowego

przepisy.pl

20 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy pokrojony w grubą kostkę - 1.8 kilogramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 80 mililitrów

biała rzodkiew - 2 sztuki

jędrne jabłka - 6 sztuk

mąka - 50 gramów

bulion - 300 mililitrów

ząbek czosnku pokrojony w talarki - 1 sztuka

Szalotka pokrojona w kostkę - 2 sztuki

gałązka rozmarynu - 3 sztuki

syrop klonowy - 150 mililitrów

sok jabłkowy - 200 mililitrów

kolendra - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Najpierw dopraw mięso, a następnie obtocz je w mące. W garnku rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z

tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż mięso z każdej strony. Dodaj

czosnek, szalotki oraz rozmaryn i kontynuuj smażenie na wolnym ogniu.

2. Wlej 300 ml bulionu warzywnego, sok jabłkowy i syrop klonowy. Następnie dodaj sól i pieprz, przykryj garnek i gotuj całość

przez 2 godziny na wolnym ogniu.

3. Po tym czasie obierz rzodkiew, pokrój ją w grube słupki i dodaj do mięsa. Dalej gotuj wszystko na wolnym ogniu pod

przykryciem przez 30 min.

4. Następnie pokrój obrane jabłka w grubą kostkę, dodaj do garnka z mięsem, przykryj i gotuj przez 20-30 minut. Zdejmij

przykrywkę i posyp wszystko kolendrą. Przygotowane mięso podawaj z ziemniakami. Udekoruj czerwonym pieprzem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/duszony-schab-z-biala-rzodkwia-i-jablkami-w-sosie-z-syropu-klonowego-i-soku-jablkowego
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z indyka z grillowanym koprem włoskim w plastrach
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z indyka - 400 gramów

bulwa kopru włoskiego (fenkuł) - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 3 łyżki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 2 łyżki

mały jogurt naturalny - 1 opakowanie

cytryna - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 200 gramów

białe wino - 100 mililitrów

szczypta szafranu

bazylia - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Otrzyj cytrynę ze skórki wyciśnij z niej sok. Przyprawę do kurczaka, jogurt, sok i skórkę z cytryny wymieszaj w misce.

Indyka pokrój w cienkie plastry o długości około 12 cm i szerokości do 4 cm. Włóż do marynaty na kilka godzin.

2. Po tym czasie plastry indyka rozłóż na desce, nałóż na nie po kilka suszonych pomidorków. Całość zroluj I przekuj

wykałaczką. Kurczaka grilluj z obu stron.

3. Koper włoski pokrój w plastry o grubości do 0,5 mm, posmaruj Ramą i grilluj z obu stron.

4. Następnie przełóż do naczynia żaroodpornego, podlej białym winem, dołóż przecięte na pół pomidorki koktajlowe,

posiekaną bazylię, szafran i ułóż roladki z indyka. Całość przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190*C

piekarnika na około 15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-indyka-z-grillowanym-koprem-wloskim-w-plastrach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Potrawka z kurczaka zagrodowego z kurkami w sosie
śmietanowym

przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

trybowany kurczak (lub 4 udka) - 1 sztuka

kurki - 600 gramów

posiekana cebula - 1 sztuka

wędzony boczek - 150 gramów

rosół z kury - 500 mililitrów

białe wino wytrawne - 250 mililitrów

gęsta śmietana do zupy - 3 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 80 mililitrów

skrojony szczypiorek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W garnku z grubym dnem rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak,

że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia). Dopraw porcje kurczaka solą i pieprzem i smaż z każdej strony.

2. Wyjmij kurczaka i na tym samym tłuszczu podsmaż cebulkę. Dodaj boczek, ¼ porcji kurek i smaż przez 5 min.

3. Następnie ponownie wrzuć kurczaka. Podlej wszystko białym winem i bulionem, a do smaku dopraw solą i pieprzem.

Przykryj garnek i duś całość na wolnym ogniu przez ok. 40 min. W międzyczasie na patelni rozgrzej resztę Ramy Smaż jak

szef kuchni i smaż resztę kurek.

4. Wyjmij kurczaka z sosu na talerz i odstaw na bok. Dodaj śmietanę do sosu po kurczaku, zredukuj sos i z powrotem dodaj

do niego kurczaka. Na koniec dodaj podsmażone kurki i mieszaj. Serwuj posypane szczypiorkiem z ziemniakami i sałatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/potrawka-z-kurczaka-zagrodowego-z-kurkami-w-sosie-smietanowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki w sosie musztardowym z pieczarkami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny

pieczarki - 200 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

musztarda - 3 łyżki

mąka pszenna - 50 gramów

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 2 ziarna

Sposób przygotowania:

1. Oczyszczone z żył i przerostów polędwiczki oprósz Przyprawą do mięs Knorr i mąką.

2. Obsmaż je ze wszystkich stron na rozgrzanej Ramie w głębokiej patelni. Smażąc mięso na Ramie nadasz mu maślanego

aromatu i jednocześnie zachowasz czystość, bo rama nie pryska podczas smażenia.

3. Do smażonego mięsa dodaj pokrojoną w kostkę cebulę oraz pokrojone w plastry pieczarki. Wszystko razem smaż dłuższą

chwilę. Całość zalej szklanką wody, dodaj przyprawy, Bulionetkę do duszonych dań Knorr, ziele angielskie, liść laurowy i

musztardę. Polędwiczki duś pod przykryciem około 20 minut.

4. Po tym czasie mięso wyjmij z sosu i pokrój pod kątem w plastry. Podawaj na pure ziemniaczanym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-w-sosie-musztardowym-z-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Stek wołowy z szalotkowym sosem z czerwonego wina
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwica wołowa, każda o wadze ok. 150 g i ok. 2,5-3 cm grubości -
4 sztuki

zioła prowansalskie - 1 łyżka

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

sól i pieprz do smaku

szalotka pokrojona w piórka - 6 sztuk

czerwone wino - 200 mililitrów

cukier - 1 szczypta

bulion wołowy - 400 mililitrów

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

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni o smaku maślanym i podsmaż szalotki. Następnie wlej czerwone wino i zmniejsz

ogień. Dodaj szczyptę cukru, dolej bulion i zagotuj całość. Na koniec maksymalnie obniż temperaturę i na wolnym ogniu gotuj

wszystko przez 10-15 minut. 

2. Na patelni rozprowadź Ramę Smaż jak szef kuchni z oliwą z oliwek i połóż steki doprawione solą i ziołami prowansalskimi.

Smaż każdą stronę mięsa przez 6-7 minut.

3. Popieprz steki obficie mielonym pieprzem i podawaj polane sosem z ziemniakami i sałatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/stek-wolowy-z-szalotkowym-sosem-z-czerwonego-wina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pierś z kaczki z jabłkami i z melisą
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

duża pierś z kaczki - 2 sztuki

jabłko pokrojone na ćwiartki - 4 sztuki

ocet jabłkowy - 500 mililitrów

szalotka pokrojona w piórka - 4 sztuki

miód akacjowy - 4 łyżki

melisa - 1 pęczek

cukier - 20 gramów

sok jabłkowy - 125 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 80 mililitrów

ugotowany biały ryż - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał

odpowiednią temperaturę do smażenia) i podsmażaj na niej szalotkę przez ok. 3 minuty. Później dodaj cukier i podsmażaj

całość, aż się skarmelizuje. Następnie dodaj 4 łyżki octu, 2 łyżki wody, 1 łyżeczkę miodu. Zredukuj sos i pozostaw do

wystygnięcia. 

2. Na drugiej patelni rozgrzej ponownie 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Jabłka podsmaż przez chwilę, po czym dodaj i

resztę octu i posiekaną melisę. Redukuj przez 5 minut. Po tym czasie wyjmij jabłka, dodaj sok jabłkowy i 3 łyżki miodu.

Redukuj przez kolejne 5 minut. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni. Skórę kaczki natnij z wierzchu i połóż kaczkę

(tłustą stroną do dołu) na zimnej patelni bez tłuszczu.

3. Smaż ją do momentu aż uzyska złoty kolor i wtedy odwróć ją smażąc jeszcze przez 2 min. Koniecznie użyj w tym celu

szczypców i pamiętaj, by nie nakłuwać mięsa! Gdy to zrobisz, przełóż pierś do piekarnika i piecz przez 10-15 minut, w

zależności od tego jak bardzo wypieczoną lubisz.

4. Przecedź przez sito ocet z melisą. Dołóż jabłka, aby się zagrzały. Wyłóż jabłka na talerz. Kaczkę polej ciepłym sosem.

Podawaj z pieczonymi ziemniakami i sosem z szalotki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/piers-z-kaczki-z-jablkami-i-z-melisa
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Potrawka z kurczaka z karmelizowanymi jabłkami i cydrem
przepisy.pl

20 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka pokrojone na 3 części - 8 sztuk

duże pieczarki pokrojone w ćwiartki - 8 sztuk

jabłka pokrojone w ćwiartki (bez pestek i ze skórą) - 4 sztuki

cydr wytrawny - 600 mililitrów

koniak - 1 łyżka

gęsta śmietana - 125 mililitrów

cukier - 100 gramów

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

posiekana natka pietruszki - 2 łyżki

rosół z kury - 400 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. W garnku z grubym dnem rozprowadź Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że

uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż doprawionego kurczaka z każdej strony do momentu uzyskania

złotego koloru.

2. Następnie wylej tłuszcz, dodaj cydr i zagotuj całość. Wlej rosół, dodaj pieczarki i duś na wolnym ogniu przez 30 min.

3. Po tym czasie wyjmij piersi z kurczaka, zredukuj sos do połowy, dodaj śmietanę i mieszaj całość aż do zagotowania.

Później z powrotem włóż kurczaka do sosu.

4. Na oddzielnej patelni rozpuść cukier, tak by powstał karmel. Dodaj koniak, pokrojone jabłka i smaż przez 2 min. Danie

serwuj na głębokim talerzu z wyłożonymi na mięsie jabłkami z karmelem. Całość udekoruj natką pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/potrawka-z-kurczaka-z-karmelizowanymi-jablkami-i-cydrem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

