
 

PIECZONE MIĘSA NA ŚWIĘTA

przepisy.pl



Pieczona perliczka z kurkami i tymiankiem
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

perliczka (ok. 1.25 kg) - 1 sztuka

kurki - 0.5 kilogramów

6 posiekanych ząbków czosnku

2 gałązki posiekanego tymianku

szczypiorek - 0.5 pęczków

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

liść laurowy - 2 sztuki

6 ząbków czosnku w łupinach

duży jogurt bałkański - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Dopraw perliczkę solą i pieprzem. W miseczce wymieszaj jogurt bałkański razem z

posiekanym czosnkiem (4 ząbki), tymiankiem, liśćmi laurowymi, solą i pieprzem. Wypełnij

perliczkę powstałym sosem, połóż ją na blaszce, a dookoła rozłóż 6 rozdrobnionych ząbków

czosnku w łupinach. Podlej całość 4-5 łyżkami wody.

2. Włóż blaszkę do zimnego piekarnika i rozgrzej go do temperatury 170 stopni. Piecz perliczkę

przez ok. godzinę od czasu do czasu smarując sokiem, który puści perliczka. 

3. Na patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to

znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż kurki na mocnym ogniu przez ok.

5 min. Dopraw je pozostałymi 2 posiekanymi ząbkami czosnku, solą i pieprzem.

4. Podsmażone kurki wyłóż na blaszce dookoła perliczki i zmniejsz temperaturę w piekarniku do

150 stopni. W ten sposób piecz całość przez kolejne 10 min. Perliczkę podawaj z podsmażonymi

ziemniakami i sałatą. Posyp posiekanym szczypiorem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczona-perliczka-z-kurkami-i-tymiankiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Schab faszerowany chlebem z suszonymi
pomidorami i ziołami

przepisy.pl

120 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab do pieczenia - 1.5 kilogramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z
oliwą z oliwek - 50 gramów

posiekana cebula - 1 sztuka

marchewka pokrojona w kostkę - 1 sztuka

łodyga selera naciowego pokrojona w
kostkę - 1 sztuka

suszone pomidory pokrojone w kostkę - 50
gramów

posiekany świeży tymianek - 2 łyżki

sól i pieprz

pokruszonego miąższu ze świeżego chleba
- 50 gramów

natka pietruszki posiekana - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Na patelni rozgrzej na średnim ogniu Ramę Smaż jak szef kuchni. Poczekaj, aż z tłuszczu

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

wrzuć na patelnię cebulę, marchew, seler i tymianek. Dopraw solą i pieprzem. Smaż przez 10 minut

często mieszając, aż warzywa staną się miękkie.

2. Dodaj miąższ chleba, natkę pietruszki i suszone pomidory. Wszystko dokładnie wymieszaj.

Odstaw na kilka minut, by przestygło, po czym dodaj jajko i wymieszaj ponownie.

3. Rozgrzej piekarnik do 180°C.

4. Rozkrój schab wzdłuż, ale w taki sposób, by mięso było połączone na spodzie i "rozłóż je jak

książkę". Wypełnij wnętrze farszem z warzyw i chleba, pozostawiając po 2 cm „zapasu” na

brzegach.

5. Dłuższy bok mięsa zwiń ściskając sznurkiem do pieczeni. Oprósz solą i pieprzem.

6. Włóż mięso do piekarnika i piecz przez 90-120 minut (w zależności od wielkości pieczeni). Po

wyjęciu z piekarnika nakryj je folią aluminiową. Przed podaniem usuń sznurek. Pokrój schab w

plastry i serwuj z ziemniakami. Jako dodatek, polecam sałatę z sosem vinaigrette. Bon appétit!

https://www.przepisy.pl/przepis/schab-faszerowany-chlebem-z-suszonymi-pomidorami-i-ziolami


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


Kaczka faszerowana wątróbkami drobiowymi i
boczkiem

przepisy.pl

40 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

porto - 3 łyżki

kaczka cała (ok. 2,5 kg) oczyszczona z
węzłów chłonnych - 1 sztuka

szalotka, obrana i przekrojona na pół - 24
sztuki

cukier - 40 gramów

biała rzodkiew, obrana i pokrojona w duże
kawałki - 1 kilogram

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 180 mililitrów

wątróbka drobiowa - 4 sztuki

posiekana szalotka - 4 sztuki

posiekana natka pietruszki - 0.5 pęczków

jajko - 1 sztuka

gęsta śmietana - 3 łyżki

koniak lub brandy - 2 łyżki

2 pajdy czerstwej chałki lub chleba

wędzony boczek, zmielony przez maszynkę
do mięsa - 250 gramów

Sposób przygotowania:

1. Farsz: Na patelni podgrzej 25 ml Ramy Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną

bąbelki, jest to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż wątróbki przez 4-5

min. Następnie zdejmij je z patelni i posiekaj.

2. Na tej samej patelni rozprowadź znowu 25 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i zacznij smażyć

szalotki. W jednej miseczce wymieszaj wątróbkę, pietruszkę i szalotkę. W drugiej miseczce

rozbełtaj jaja, śmietanę i koniak lub brandy. Następnie dodaj pokruszoną chałkę i całą zawartość

przełóż do miseczki z wątróbkami. Wtedy dodaj boczek i ponownie wymieszaj całość. 

3. Dopraw kaczkę wewnątrz solą i pieprzem, a następnie nadziewaj ją przygotowanym wcześniej

farszem. Zamknij nafaszerowaną kaczkę od strony kuperka i zaszyj go. 

4. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni, ale wcześniej na dużej patelni lub w rondlu

rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Dopraw kaczkę z wierzchu i smaż ją z każdej strony,

https://www.przepisy.pl/przepis/kaczka-faszerowana-watrobkami-drobiowymi-i-boczkiem


tak by jej skórka stała się złocista. Następnie włóż kaczkę do piekarnika na 1,5 godziny. 

5. W rondlu podgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni i podsmaż rzodkiew. Dodaj łyżkę cukru i

dokładnie wymieszaj

6. Na kolejnej patelni rozgrzej 40 ml Ramy Smaż jak szef kuchni. Podsmaż szalotkę i oprósz resztą

cukru, wlej 3 łyżki porto. Dodaj troszkę wody, tak by szalotki były w niej zanurzone. Gotuj je, aż

cała woda wyparuje, a cebulki będą skarmelizowane. Kaczkę podawaj z wyłożonymi dookoła

warzywami. Udekoruj listkami natki pietruszki.

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


Pieczony kurczak z warzywami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1700 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 opakowanie

masło - 100 gramów

szalotki - 6 sztuk

cukinia żółta i zielona - 2 sztuki

pomidorki koktajlowe - 500 gramów

cytryna - 2.5 sztuki

goździki - 6 sztuk

kilka gałązek tymianku

kilka gałązek rozmarynu

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj z zewnątrz i w środku a następnie dokładnie osusz papierowym ręcznikiem.

2. Cytryny sparz wrząca woda dokładnie umyj z jednej otrzyj skórkę.

3. Pokrój cukinię w kostkę, obraną z łupin szalotkę i pomidorki przekrój na pół.

4. Tymianek i rozmaryn drobno posiekaj. Zioła pomieszaj z masłem , skórka z cytryny i jedna łyżką

przyprawy Knorr. Część masła wciśnij rozprowadzając równomiernie go pod skórkę kurczaka.

Pozostałe masło odłóż na bok.

5. Całego kurczaka z zewnątrz i wewnątrz natrzyj pozostała przyprawą sprawi ona że kurczak po

upieczeniu będzie pachniał mieszanką korzennych przypraw , będzie miał złocistą chrupiącą

skórkę i będzie soczysty w środku.

6. Całego kurczaka z zewnątrz i wewnątrz natrzyj pozostała przyprawą sprawi ona że kurczak po

upieczeniu będzie pachniał mieszanką korzennych przypraw , będzie miał złocistą chrupiącą

skórkę i będzie soczysty w środku.

7. W żaroodpornym naczyniu umieść pokrojone warzywa oraz połówki cytryn na nich ułóż

kurczaka. Do naczynia dodaj 3 łyżki wody . Całość okryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego

do 180*C piekarnika na około 60 minut. Po tym czasie zdejmij folię i podnieś temperaturę

pieczenia do 200*C. Na kurczaka połóż pozostałe masło i skrop mięso wyciśniętym sokiem z

cytryny.

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-kurczak-z-warzywami-2


8. Wszystko razem piecz przez kolejne 30 minut polewając kurczaka z wierzchu wytapiającym się

tłuszczem.

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


Uda z kaczki w pomarańczowym sosie
przepisy.pl

45 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

udka z kaczki - 6 sztuk

pomarańcze - 2 sztuki

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
3 łyżki

kawałek cynamonu - 1 sztuka

goździki - 2 sztuki

świeży imbir - 50 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

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

sok z pomarańczy - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Udka natrzyj przyprawą Knorr oraz skórką otartą z pomarańczy. Włóż je do odpowiedniego

naczynia z pokrywką i wstaw do nagrzanego do 160°C piekarnika na 2 godziny. Po tym czasie

udka odkryj i podpiecz używając górnego rusztu piekarnika tak, aby skórka była chrupiąca. Jeśli

uda ci się odzyskać sok z pieczenia użyj go do zrobienia sosu.

2. Na patelni na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kosteczkę cebulę, dodaj goździki,

cynamon i starty na tarce imbir. Całość zalej sokiem z pomarańczy i wywarem uzyskanym z

pieczenia kaczki.

3. Dodaj esencję do sosu Knorr, która idealnie doprawi sos. Całość gotuj aż sos zgęstniej a

następnie dodaj kawałki pomarańczy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/uda-z-kaczki-w-pomaranczowym-sosie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony schab z ziołowym nadzieniem i sosem
pieczarkowym

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 600 gramów

Esencja do sosu pieczarkowego Knorr
1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

pieczywo tostowe, kromki - 8 sztuk

pieczarki - 10 sztuk

jajko - 1 sztuka

bulion - 0.5 szklanek

natka pietruszki posiekana - 1 łyżka

tymianek suszony - 1 łyżeczka

czosnek posiekany, ząbek - 1 sztuka

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Pieczywo pokrój w niedużą kostkę i przełóż do miski. Dodaj posiekane zioła i czosnek, bulion

oraz jajko. Wszystko razem wymieszaj i dopraw do smaku pieprzem.

2. Mięso oczyść z błon, a następnie cienkim nożem zrób otwór w środku schabu na wylot. Natrzyj

mięso przyprawą do mięs.

3. Przygotowanym farszem wypełnij otwór w mięsie. Mięso zawiń ściśle w folię aluminiową i

obsmaż z każdej strony na rozgrzanej patelni. Następnie wstaw do nagrzanego do 180 °C

piekarnika na 40 minut.

4. Pieczarki pokrój w grube plastry i przesmaż na tej samej patelni. Wlej szklankę zimnej wody,

zdejmij patelnię z ognia i dodaj esencję, dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony.

Doprowadź do wrzenia i gotuj jeszcze 2-3 minuty. Po upieczeniu mięso pokrój w plastry i podawaj

z powstałym pieczarkowym sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-schab-z-ziolowym-nadzieniem-i-sosem-pieczarkowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaczka pieczona w pomarańczach
przepisy.pl

90 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

cała kaczka - 2 kilogramy

pomarańcze - 3 sztuki

świeży imbir - 15 gramów

cynamon - 1 łyżeczka

goździki tłuczone - 2 sztuki

Przyprawa do mięs Knorr - 3 łyżki

olej roślinny - 50 mililitrów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

miód - 50 mililitrów

cynamon laska

goździki - 2 sztuki

świeży imbir - 10 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pomarańcze otrzyj ze skóry, wyfiletuj, powstały sok i filety odłóż na bok, będą potrzebne do

przygotowania sosu.

2. Cynamon mielone goździki, połowę imbiru i połowę otartej skórki z pomarańczy połącz z

olejem i przyprawą do mięs. Marynatą natrzyj kaczkę od zewnątrz i wewnątrz. Odstaw na około

12 godzin w chłodne miejsce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

3. Kaczkę umieść w żaroodpornym naczyniu, wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na

około 30 minut. Po tym czasie temperaturę zmniejsz do 180°C. Kaczkę piecz jeszcze przez co

najmniej 1,5 godziny podlewając cały czas mięso wytapiającym się tłuszczem. Upieczona

klaczkę przetnij na pół, usuń wszystkie kości, mięso podziel na mniejsze kawałki.

4. Przygotuj sos. Na pozostałych kościach przygotuj sos zalewając je około litrem wody. Dodaj

cynamon, dwa goździki, pozostały imbir, miód, połowę skórki pomarańczy i gotuj około 40 minut,

aż płyn odparuje o ¾, przecedź go.

5. Do powstałego wywaru dodaj Esencję do sosu i dokładnie wymieszaj. Sos gotuj około 5 minut,

aż zgęstnieje. Pod koniec gotowania dodaj filety z pomarańczy wraz z sokiem. Wymieszaj razem.

https://www.przepisy.pl/przepis/kaczka-pieczona-w-pomaranczach


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 po staropolsku marynowany miodem
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kurczak cały - 1700 gramów

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr -
1 opakowanie

masło - 100 gramów

kilka gałązek oregano

miód gryczany - 3 łyżki

kajzerki - 2 sztuki

szalotki - 4 sztuki

seler naciowy - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

śmietana 12% - 50 mililitrów

natka pietruszki - 1 pęczek

suszone śliwki bez pestek - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Kurczaka umyj z zewnątrz i w środku a następnie dokładnie osusz papierowym ręcznikiem.

2. Oregano drobno posiekaj, pomieszaj z masłem i miodem i jedna łyżką przyprawy Knorr . Masło

wciśnij rozprowadzając równomiernie pod skórkę kurczaka. Pozostała część odstaw na bok.

3. Pozostałą przyprawę Knorr wymieszaj z oliwą z oliwek, aby przygotować marynatę

4. Całego kurczaka z zewnątrz i wewnątrz natrzyj marynatą sprawi ona, że kurczak po upieczeniu

będzie pachniał mieszanką korzennych przypraw , będzie miał złocistą chrupiącą skórkę i będzie

soczysty w środku.

5. Kajzerki pokrój w grubą kostkę około 2-3 cm. Szalotkę obierz z łupin przekrój na cztery części a

następnie w poprzek na pół, selera naciowego pokrój w kostkę o podobnej wielkości co cebula.

Śliwki pokrój w mniejsze kawałki , natkę pietruszki drobno posiekaj. W garnku podsmaż szalotkę i

selera naciowego na rozgrzanej oliwie. Dodaj bułkę, śliwki , natkę pietruszki. Całość zalej

śmietaną i dokładnie wymieszaj. Dopraw do smaku. Powstały farsz wciśnij w środek kurczaka.

Środek kurczaka „zamknij” zakładając nogi kurczaka na krzyż . W tym celu, po jednej i po drugiej

stronie tuz przy udach zrób nożem małe nacięcia. W nacięcia na przemian włóż kości ud.

Skrzydełka kurczaka zawiń pod spód.

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-po-staropolsku-marynowany-miodem


6. Kurczaka umieść w żaroodpornym naczyniu, jeśli został farsz dodaj go również do naczynia.

Do naczynia wlej 3 łyżki wody. Całość wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na około 80

minut. Po tym czasie podnieś temperaturę pieczenia do 200*C Na pieczone mięso połóż

pozostałe masło z miodem i dokładnie rozsmaruj piecz jeszcze 10 minut polewając kurczaka z

wierzchu wytapiającym się tłuszczem.

7. Upieczonego kurczaka pokrój na porcje. Ze środka wyjmij farsz pokrój go na porcje poddawaj z

kurczakiem.

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


Pieczony schab pod pierzynką z majonezu
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1 kilogram

pieczarki - 300 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

średnia cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 1 pęczek

orzechy laskowe - 100 gramów

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

kajzerka - 1 sztuka

starty żółty ser - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Schab pokrój w 1 cm grubości plastry, oprósz Przyprawą do mięs Knorr. Ułóż na blasze do

pieczenia, na pergaminie.

2. Bułkę rozkrusz w mikserze lub posiekaj drobno nożem. Połącz z tartym serem i pokruszonymi

orzechami.

3. Pieczarki pokrój w plastry, cebule w piórka, dodaj posiekaną natkę pietruszki i majonez.

4. Farsz ułóż na wierzchu schabu. Całość obficie oprósz przygotowaną wcześniej bułką z serem i

orzechami. Blachę z mięsem wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 15- 20 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-schab-pod-pierzynka-z-majonezu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Soczysta pieczona wieprzowina
przepisy.pl

70 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab wieprzowy bez kości - 1 kilogram

Przyprawa do mięs Knorr - 1
opakowanie

ząbki czosnku - 4 sztuki

oliwa z oliwek - 2 łyżki

świeży rozmaryn - 2 łyżki

suszony majeranek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Wymieszaj 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek z Przyprawą do mięs

Knorr, majerankiem i drobno pokrojonymi liśćmi rozmarynu.

2. Wetrzyj mocno w mięso. Jeśli masz na to czas, zostaw mięso na godzinę w lodówce,

pamiętając, by pozwolić mu się ogrzać z powrotem do temperatury pokojowej, nim zaczniesz je

piec.

3. Mięso umieść w brytfannie, wlej do niej 50 ml wody. Dodaj ząbki czosnku. Piecz przez około

30 min. Obróć mięso i piecz dalej przez kolejne 30 min. Jeśli to konieczne, dodaj wody. Wyjmij z

piekarnika. Odstaw mięso na 10 min, zanim je pokroisz. Podawaj z sosem z pieczeni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/soczysta-pieczona-wieprzowina
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczeń ze schabu w glazurze z dżemu
morelowego z cebulą i jabłkiem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 1.5 kilogramów

kwaśne jabłko - 1 sztuka

szalotki - 6 sztuk

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

słonina - 400 gramów

dżem morelowy - 2 łyżki

ocet jabłkowy - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Schab umyj, osusz, oczyść z przerostów tłuszczu i błon, które są na powierzchni mięsa. Pokrój

w cienkie (0,5 cm) grubości plastry, nie docinając ich jednak do końca.

2. W misce wymieszaj Przyprawę do mięsa wieprzowego Knorr z olejem, octem i dżemem

morelowym. Powstałą marynatą natrzyj mięso dokładnie, również w nacięciach.

3. W nacięcia włóż cząstkę jabłka i plaster cebuli.

4. Plastry słoniny nałóż na mięso i wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na 45 minut. Po

tym czasie, sprawdź czy mięso jest już upieczone. Jeśli wciąż będzie niedopieczone, wydłuż

czas o kolejne 10 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczen-ze-schabu-w-glazurze-z-dzemu-morelowego-z-cebula-i-jablkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pieczony indyk w całości z farszem ze słodkich
ziemniaków

przepisy.pl

90 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

indyk w całości - 5 kilogramów

kefir lub jogurt - 1 litr

czosnek główka, wcześniej upieczona - 1
sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 30 gramów

ostra papryka - 1 łyżeczka

cytryna - 2 sztuki

orzechy pekan - 100 gramów

rodzynki - 100 gramów

słodkie ziemniaki - 2 kilogramy

imbir świeży - 10 gramów

szalotki, przekrojone na pół - 20 sztuk

cynamon - 2 łyżki

syrop klonowy - 100 mililitrów

pomarańcze - 2 sztuki

rozmaryn, doniczka - 1 sztuka

sok i kości po upieczeniu indyka

Esencja do sosu pieczeniowego
jasnego Knorr - 5 sztuk

margaryna lub masło,kostka

Sposób przygotowania:

1. Wyciśnij upieczoną główkę czosnku, powstałą pastę połącz z jogurtem, otartą skórką z cytryn,

sokiem wyciśniętym z cytryn oraz przyprawą do mięs Knorr i ostrą papryką. Powstałą marynatą

natrzyj indyka z zewnątrz i wewnątrz. Pozostaw do zamarynowania na co najmniej 12 godzin.

Obróć go przynajmniej raz po około 6 godzinach tak, aby cały indyk miał szanse dobrze przejść

aromatem marynaty. Po tym czasie usuń nadmiar marynaty.

2. Bataty obierz i pokrój w 1x1cm grubości kostkę. W dużej misce połącz je mieszając z

posiekanym rozmarynem, orzechami pekan, rodzynkami startym imbirem, cynamonem,

przekrojonymi na pół cebulkami, otartą skórka z dwóch pomarańczy, syropem klonowym i kostka

masła.

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-indyk-w-calosci-z-farszem-ze-slodkich-ziemniakow


3. Indyka nafaszeruj wcześniej przygotowanym nadzieniem, zepnij wykałaczkami otwór indyka i

zwiąż nogi na krzyż.

4. Indyka wstaw do nagrzanego do 140°C piekarnika na około 3-4 godziny, piecz polewając

wytapiającym się tłuszczem.

5. Po upieczeniu indyka zbierz powstałe soki, mięso z indyka odetnij od kości wyporcjuj na

mniejsze kawałki i ułóż w brytfance na wyjętym ze środka farszu.

6. Pozostałe kości i soki przełóż do garnka zalej litrem wody gotuj jeszcze przez około 30 minut.

Powstały wywar przecedź. Powinno go być około 1 litra.

7. Przygotuj sos. Chłodny wywar rozmieszaj z Esencjami do sosu Knorr (jeśli wywaru jest mniej

niż 1 litr, zmniejsz ilość esencji). Sos gotuj około 3-5 minut aż zgęstnieje.

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


Pieczony schab ze śliwką w sosie
majerankowym

przepisy.pl

60 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości - 1.5
kilogramów

śliwki suszone bez pestek - 300 gramów

Esencja do sosu pieczeniowego
ciemnego Knorr - 1 sztuka

Przyprawa do mięs Knorr - 2 łyżki

olej roślinny - 4 łyżki

musztarda sarepska - 3 łyżki

majeranek suszony - 65 gramów

olej - 50 mililitrów

cebula szalotka, mała - 1 sztuka

śmietana 18 % - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon. W schabie po całej długości pośrodku mięsa zrób około

dwucentymetrowe nacięcie. W środek włóż suszone śliwki.

2. Przyprawę do mięs wymieszaj z olejem i musztardą. Powstałą marynatą dokładnie natrzyj

schab. Zostaw co najmniej na jeden dzień w lodówce, aby marynata przeniknęła w głąb mięsa.

Tuż przed pieczeniem mięso obsmaż ze wszystkich stron na patelni, a następnie obtocz w

rozsypanym na folii aluminiowej majeranku (60 g). Mięso zawiń w folię aluminiową.

3. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 190°C przez około 50 minut. Po upieczeniu mięsa zbierz

powstały sok, który posłuży do przygotowania sosu.

4. Na rozgrzanym tłuszczu podsmaż posiekaną w drobną kostkę szalotkę.

5. Dodaj 250 ml ciepłej wody razem z sokiem z pieczenia mięsa. Dodaj esencję do sosu Knorr,

dzięki której sos będzie gęsty i dobrze doprawiony. Całość dokładnie wymieszaj upewniając się,

że esencja zupełnie się rozpuściła. Wszystko razem gotuj dwie minuty, po czym sos zapraw

śmietaną. Na koniec dodaj roztarty w ręku majeranek (5 g). Mięso podawaj z sosem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pieczony-schab-ze-sliwka-w-sosie-majerankowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki w szynce parmeńskiej
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe - 2 sztuki

szynka parmeńska - 8 plastrów

szalotka - 2 sztuki

suszone pomidory - 100 gramów

ser mozarella - 2 sztuki

orzeszki pinii - 10 gramów

bazylia - 1 pęczek

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 2
łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szalotki pokrój w kosteczkę, zeszklij na Ramie. Pomidory, bazylię i ser mozzarella (2 kulki)

drobno posiekaj, orzechy pinii upraż na złoty kolor. Wszystkie składniki połącz ze sobą.

2. Polędwiczki oczyść z błon i przerostów mięsa, przetnij na pół. oprósz obficie mięso przyprawą

do wieprzowiny. Sprawi ona. że mięso po upieczeniu będzie pachnące i soczyste.

3. Na desce rozłóż dwa plastry szynki parmeńskiej. ułóż na niej cienką warstwę farszu, następnie

na wierzchu nałóż polędwiczkę i zroluj całość dokładnie.

4. Aluminiową folię posmaruj Ramą, ułóż na niej przygotowane polędwiczki i zroluj ściśle.

5. Roladki obsmaż z każdej strony na suchej rozgrzanej patelni, następnie wstaw do nagrzanego

do 200*C piekarnika na około 15 minut. Po tym czasie mięso odłóż na dwie minuty, aby

odpoczęło. Pokrój 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/poledwiczki-w-szynce-parmenskiej
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

