
 

KARP NA RÓŻNE SPOSOBY

przepisy.pl



Karp po żydowsku
przepisy.pl

90 minut 8 osób Średnie

Składniki:

karp - 1 kilogram

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 kilogram

por - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

marchew - 1 sztuka

seler - 1 sztuka

płatki migdałów - 2 łyżki

żelatyna - 2 łyżki

rodzynki - 100 gramów

liście laurowe, ziele angielskie - 2 sztuki

natka pietruszki - 1 sztuka

bułka do namoczenia - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Filetuj karpia, tak aby nie uszkodzić skóry. Zmiel mięso. Pokrój warzywa w grubą kostkę.

2. Ugotuj wywar z pozostałych części ryby oraz warzyw, liści laurowych, ziela angielskiego. Dodaj

bulion Knorr. Gotuj na małym ogniu przez 30 - 40 minut. Odcedź rosół. Dodaj żelatynę.

3. Pokrój cebulę w kostkę, bułkę namocz. Dodaj do zmielonego fileta cebulę, namoczoną bułkę, 1

jajko, sól i pieprz, jeśli uznasz, że jest to konieczne, oraz 5 dekagramów rodzynek.

4. Nadziewaj przygotowanym farszem rybnym skórę karpia (możesz ułożyć w formie do terriny),

zszyj i gotuj na wolnym ogniu około 25 - 30 minut.

5. Wyłóż ugotowaną rybę na półmisek i zalej galaretą. Udekoruj rodzynkami, migdałami,

pietruszką i cytryną.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-po-zydowsku-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp w soli
przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

karp wypatroszony i oczyszczony z łusek -
2 kilogramy

kilka gałązek świeżego tymianku, bazylii,
oregano, natki pietruszki

seler naciowy - 1 kawałek

koper włoski - 0.5 sztuk

cebula - 2 sztuki

cytryna - 1 sztuka

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

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżka

pomarańcza - 1 sztuka

czosnek - 3 ząbki

gruboziarnista sól morska - 2 kilogramy

jajka - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Cebule pokrój w piórka, koper włoski i selera rozdrobnij, posiekaj czosnek. Cytrynę i

pomarańcza otrzyj ze skórki, owoce pokrój w plastry.

2. Karpia oczyść, umyj, osusz papierowym ręcznikiem. W misce wymieszaj Ramę ze skórką z

cytrusów, czosnkiem i Delikatem warzywnym. Tak przygotowaną marynatą natrzyj rybę z wierzchu

i w środku.

3. Do środka ryby włóż po gałązce ziół, koper włoski, selera, plastry owoców. Rybę połóż w misce

na części pokrojonej cebuli i przykryj resztą. Całość zafoliuj, odstaw na 12 godzin do lodówki.

Zamarynowanie w ten sposób karpia sprawi, że nie będzie go czuć mułem. Po tym czasie oczyść

rybę z wierzchu, pozbywając się cebuli.

4. Rozgrzej piekarnik do 200 st.C. Wymieszaj sól z białkiem jaj, dodaj nieco wody, tak aby sól dała

się formować.

5. Na blachę do pieczenia wysyp centymetrową warstwę soli, robiąc w niej delikatne wgłębienie.

Ułóż w niej całego karpia łącznie z głową i ogonem, następnie przysyp resztą soli - dociskając sól

do ryby uformuj nadając jej kształt karpia. Całość wstaw do piekarnika na około 40 minut.

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-w-soli


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


Karp pieczony
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

karp - 1 kilogram

cebule - 2 sztuki

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

pieprz - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

olej - 2 łyżki

strąki papryki - 2 sztuki

pieczarki - 5 sztuk

jajko - 1 sztuka

śmietana - 2 łyżki

wywar z włoszczyzny - 1 szklanka

czerstwa bułka - 1 sztuka

kasza manna - 20 dekagramów

woda - 0.5 litrów

Sposób przygotowania:

1. Karpia spraw, lekko natrzyj solą i odstaw na godzinę w chłodne miejsce.

2. Bułkę namocz w niewielkiej ilości wywaru z włoszczyzny (kostka Bulionu na włoszczyźnie

Knorr + 0,5 litra wody).

3. W pozostałym wywarze ugotuj kaszę z łyżką oleju.

4. Papryki przypiecz w piekarniku lub na płycie kuchennej, aby skórka łatwo dała się usunąć,

miąższ pokrój w kostkę.

5. Cebule i pieczarki pokrój i razem z papryką przesmaż krótko na patelni.

6. Dodaj do ostudzonej kaszy i odciśniętej bułki, wbij jajo, wlej śmietanę, przypraw solą i

pieprzem, wymieszaj.

7. Przygotowanym farszem nadziej karpia i zaszyj.

8. Ułóż rybę w wysmarowanej tłuszczem brytfannie lub blasze i piecz w piekarniku 25 - 30 minut.

9. Podawaj z sosem pomidorowym i surówkami.

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-pieczony


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


Karp smażony z masłem czosnkowym
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

karp oczyszczony bez głowy (lub gotowe
dzwonka) - 1 sztuka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1.5 łyżeczek

ząbek czosnku - 1 sztuka

gałązki natki tymianku - 1 sztuka

gałązki koperku - 2 sztuki

mąka - 3 łyżki

masło - 2 łyżki

olej do smażenia - 2 łyżki

ziemniaki ugotowane w mundurkach - 400
gramów

Sposób przygotowania:

1. Rozetrzyj czosnek, dodaj 10 dekagramów miękkiego masła i utrzyj wraz posiekanymi ziołami i

szczyptą soli.

2. Z masła uformuj wałek, mocno go schłodź, a następnie pokrój w plastry.

3. Karpia oczyść, umyj, pokrój w dzwonki i osusz papierowym ręcznikiem.

4. Oprósz karpia przyprawą Knorr i obtocz w mące.

5. Na patelni rozgrzej olej i dodaj masło. Na niezbyt dużym ogniu smaż dzwonki karpia z obu stron,

na złoty kolor. Po usmażeniu przełóż je na chwilę na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru

tłuszczu. Następnie na tym samym tłuszczy smaż ziemniaki pokrojone w plastry, aż nabiorą

rumianego koloru.

6. Usmażonego karpia podawaj z ziemniakami. Na rybie połóż plasterki masła ziołowego, aby

mogło powoli się rozpuścić i nadać smak i aromat potrawie.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-smazony-z-maslem-czosnkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp na sposób wschodni
przepisy.pl

60 minut 6 osób Średnie

Składniki:

karp - 1 kilogram

marchew - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

cebule - 2 sztuki

cytryna - 1 sztuka

rodzynki - 150 gramów

pierniki - 100 gramów

goździki - 3 sztuki

liść laurowy - 1 sztuka

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Oczyść karpia, opłucz i pokrój w kawałki. Pokrój drobno cebule, marchew w plastry.

2. Zagotuj litr wody z małą ilością soku z cytryny, cebulą, marchwią, liściem laurowym,

goździkami, rodzynkami oraz przyprawą Knorr.

3. Włóż pokrojonego karpia i gotuj około 20 minut, gdy będzie miękki, dodaj zmielone pierniki i

gotuj jeszcze 5 minut.

4. Kawałki karpia ułóż na półmisku, polej sosem, w którym się gotował i odstaw do ostygnięcia.

Podawaj na zimno.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-na-sposob-wschodni
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp smażony na maśle
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

karpie średnie - 2 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

duża cebula - 1 sztuka

masło - 60 dekagramów

mąka - 15 dekagramów

Sposób przygotowania:

1. Przy obróbce wstępnej karpia podziel na półdzwonki, dopraw przyprawą Knorr i obłóż

pokrojoną w plastry cebulą.

2. Wstaw w naczyniu do chłodnego pomieszczenia na 3 -4 godziny. Po tym czasie nadmiar cebuli

zdejmij, pozostawiając jej niewielką ilość, rybę oprósz mąką.

3. Smaż na rozgrzanym maśle na złoty kolor. Nie wolno dopuścic do spalenia masła, gdyż ryba

jest wówczas 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/karp-smazony-na-masle
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp w szarym sosie
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Trudne

Składniki:

karp - 1 kilogram

Przyprawa w Mini kostkach Pietruszka
Knorr - 2 sztuki

marchewka - 1 sztuka

por - 0.5 sztuk

pietruszka - 1 sztuka

seler - 0.5 sztuk

miód - 4 łyżki

tarty piernik - 1.5 szklanek

migdały - 3 łyżki

cytryna - 1 sztuka

rodzynki - 3 łyżki

pieprz

cukier - 2 szczypty

liść laurowy - 2 sztuki

masło - 2 łyżki

woda - 5 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Spraw karpia: umyj, odetnij płetwy, usuń skrzela i oczy.

2. Obierz warzywa i włóż do dużego rondla, następnie zalej 5 szklankami wody.

3. Dodaj liście laurowe, dwie kostki Przyprawy w mini kostkach Pietruszka Knorr oraz pieprz i

szczyptę cukru.

4. Gotuj wywar przez około 10 minut. Następnie włóż rybę i gotuj na małym ogniu przez około 40

minut. Po ugotowaniu ostrożnie wyjmij karpia i przełóż na półmisek, wywar odcedź.

5. Stop w małym rondelku masło i miód. Dodaj utarty na tarce piernik, wlej 2 szklanki wywaru i

gotuj przez około 7 minut na małym ogniu. Dodaj rodzynki, sok z cytryny i szczyptę cukru.

6. Obierz ze skórki i sparz migdały, następnie połącz je z przygotowanym sosem. Polej nim rybę,

po czym udekoruj półmisek plastrami cytryny oraz natką pietruszki.

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-w-szarym-sosie


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


Karp smażony
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Dzwonka karpia - 4 sztuki

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

olej - 40 mililitrów

mąka - 3 łyżki

sok z cytryny - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Rybę wypłucz i wysusz. Z wewnątrz i z zewnątrz skrop sokiem z cytryny.

2. Oprósz przyprawą Knorr i odłóż na 20 minut.

3. Obtocz dzwonki w mące i smaż z obu stron na rozgrzanym tłuszczu przez kilka minut na złoty

kolor. Podawaj z cząstką cytryny i na przykład z ziemniakami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-smazony-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp oblany masłem
przepisy.pl

30 minut 3 osoby Średnie

Składniki:

karp średni - 1 sztuka

Bulion na włoszczyźnie Knorr - 1 sztuka

masło - 12 dekagramów

cytryna - 1 sztuka

pietruszka - 1 sztuka

seler mały - 1 sztuka

por mały - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Karpia podziel na dzwonki, natrzyj solą i pozostaw na godzinę w chłodnym miejscu.

2. W naczyniu do gotowania ryb ugotuj wywar z warzyw i kostki Bulionu na włoszczyźnie Knorr.

3. Włóż do wrzątku karpia. Wywar możesz lekko skropić sokiem z cytryny. Gotuj do miękkości na

bardzo małym ogniu.

4. Ostrożnie wyjmij karpia, ułóż na półmisku, udekoruj pokrojonymi w talarki warzywami

korzeniowymi, plastrami cytryny i zieleniną.

5. Gorącą potrawę polej lekko zrumienionym lub roztopionym masłem. Można do polewania zużyć

również masło służące wcześniej do smażenia karpia.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-oblany-maslem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp smażony w panierce
przepisy.pl

50 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

filet z karpia - 1 kilogram

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

ostra papryka w proszku - 2 łyżki

mąka pszenna - 3 łyżki

mąka ziemniaczana - 3 łyżki

bułka tarta typu panko - 3 łyżki

oregano - 1 łyżka

tymianek - 1 łyżka

czosnek w proszku - 1 łyżka

jajka - 3 sztuki

cytryna - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W dużym, płaskim garnku z przykrywką nastaw wodę, żeby się gotowała. Rybę oczyść z

widocznych ości, umyj, osusz, pokrój na mniejsze porcje (karpia, jako że ma bardzo małe

poprzeczne ości, nie da się dokładnie ich pozbawić, pewną metodą jest ponacinanie mięsa np. w

drobną kostkę).

2. W misce pomieszaj obie rodzaje mąki z bułką, ostrą papryką, przyprawą warzywną Delikat

Knorr, czosnkiem, oregano i tymiankiem.

3. W drugiej misce pomieszaj jajka. Każdy kawałek ryby panieruj najpierw w jajku potem w

mącznej panierce. Im panierowana ryba będzie miała więcej nierówności tym lepiej.

4. Panierowaną rybę ułóż w durszlaku zawieszonym nad gotującą się wodą i przykryj pokrywką

na około 5 minut, tak aby mąka na powierzchni ryby się ścięła. Gotową do smażenia rybę układaj

na pergaminie.

5. Rybę smaż od ręki na rozgrzanej Ramie na złoty kolor, podawaj z połówką cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-smazony-w-panierce
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Karp w galarecie
przepisy.pl

90 minut 6 osób Średnie

Składniki:

karp - 1 kilogram

Bulionetka warzywna Knorr - 1 sztuka

włoszczyzna - 1 pęczek

pęczek koperku - 1 sztuka

liść laurowy - 1 sztuka

ziele angielskie - 4 sztuki

żelatyna - 4 łyżki

woda - 1 litr

Sposób przygotowania:

1. Włoszczyznę umyj i obierz. Włóż do garnka, zalej 1 litrem wody i zagotuj. Dodaj liść i ziele.

Dodaj Bulionetkę warzywną Knorr i gotuj jeszcze 30 minut.

2. Karpia oczyść, opłucz i pokrój w dzwonka.

3. Wywar przecedź. Dzwonka wkładaj do wywaru i gotuj kilka minut. Następnie delikatnie wyjmuj

z wywaru cedzakową łyżką na półmisek i wystudź.

4. Pozostały wywar dopraw do smaku, przecedź przez lnianą ściereczkę i rozpuść w nim żelatynę

- ostudź, aby wywar nieco stężał.

5. Na półmisku ułóż dekoracyjnie wystudzone dzwonka ryby i zalej galaretą. Udekoruj i wstaw do

lodówki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/karp-w-galarecie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

