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Filet z indyka w panierce z amarantusa z czarnym sezamem
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

4 filety z piersi indyka - 600 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 50 mililitrów

amarantus ekspandowany - 6 łyżek

czarny sezam - 2 łyżki

mąka pszenna - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

Przyprawa do kurczaka Knorr - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Filety z indyka osusz papierowym ręcznikiem, lekko rozbij przez folię spożywczą, a następnie oprósz przyprawą do

kurczaka Knorr.

2. Przygotuj składniki do panierowania: na jednym talerzu wysyp mąkę, na drugim głębszym – roztrzepane jajka, a w trzecim

amarantus wymieszany z ziarnem sezamu.

3. Filety z indyka panieruj począwszy od mąki, następnie zanurz w jajku, a na końcu obtocz w amarantusowej posypce. Filety

dociśnij lekko dłonią.

4. Na patelni rozgrzej Ramę i smaż filety na złoty kolor z obu stron po ok. 5 minut. Gotowe kotlety podawaj z chrupiącymi

sałatami i grzankami ziołowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/filet-z-indyka-w-panierce-z-amarantusa-z-czarnym-sezamem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Roladki z indyka w sosie pomidorowym
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 400 gramów

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

ser żółty w plasterkach - 80 gramów

szynka - 200 gramów

Fix Spaghetti Napoli Knorr - 1 opakowanie

świeża bazylia - 1 pęczek

Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka

woda - 300 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Pierś z indyka pokrój w cienkie plastry. Rozbij delikatnie i oprósz przyprawą do mięs. W środek włóż plaster szynki, plaster

żółtego sera oraz listek bazylii. Brzegi indyka zawiń do środka a następnie ściśle zroluj.

2. Roladki zabezpiecz wykałaczkami, aby się nie rozwinęły. Mięso obsmaż na rozgrzanym tłuszczu. Aby sos był dobrze

doprawiony oraz gęsty połącz fix z 300 ml wody. Całość duś pod przykryciem około 3-4 minut.

3. Gotowe roladki pokrój na mniejsze kawałki i ułóż w gąsieniczkę. Danie podawaj z ugotowanym ryżem i surówką.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/roladki-z-indyka-w-sosie-pomidorowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto z indykiem
przepisy.pl

35 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kasza pęczak - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 30 mililitrów

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

pierś z indyka - 150 gramów

kapusta młoda - 200 gramów

por - 0.25 sztuk

seler naciowy - 1 sztuka

cebula - 1 sztuka

parmezan lub inny twardy ser - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Pierś z indyka pokrój w niedużą kostkę, kapustę pokrój w paski, pora w krążki a cebulę w drobną kostkę. Ser zetrzyj na

tarce. Selera obierz z włókien, pokrój na małe kawałki pod skosem i sparz krótko we wrzącej wodzie.

2. Na patelni rozgrzej Ramę i zeszklij cebulę, dodaj pora i wymieszaj. Następnie dodaj pokrojone w kostkę mięso i smaż

razem 3 minuty mieszając co chwila.

3. Na patelnię wsyp kaszę, wymieszaj z jej zawartością, smaż 3 minuty. Następnie wlej 400 ml wody i zagotuj, dodaj kostkę

Knorr, patelnię przykryj, zmniejsz ogień i gotuj przez 15 minut.

4. Po tym czasie naczynie odkryj, dodaj kapustę oraz sparzone kawałki selera – gotuj jeszcze 3-4 min. Po tym czasie

naczynie odkryj, dodaj kapustę oraz sparzone kawałki selera – gotuj jeszcze 3-4 minuty.nuty.

5. Na koniec dodaj starty ser i wymieszaj. Gotowe danie wyłóż na talerze i podawaj, np. z grzankami lub jako dodatek do dań

mięsnych lub ryb.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-z-indykiem-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kasza gryczana smażona z indykiem i pieczarkami
przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

duża cebula - 2 sztuki

pierś z indyka - 200 gramów

pieczarki - 200 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

bakłażan - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

szczypiorek - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. 350 ml wody zagotuj z kostką rosołową, tworząc intensywny bulion drobiowy.

2. Gotującym się bulionem zalej kaszę, gotuj ją przez 2-3 minuty, przykryj, a następnie odstaw w garnku do nagrzanego do

180*C piekarnika na około 20 minut, aż kasza zrobi się miękka i sypka.

3. Razem z kaszą do piekarnika wstaw przekrojonego na pół bakłażana, gdy się upiecze , ostudź pokrój go w kostkę 1 cm na

1 cm.

4. Cebulę i piersi z indyka pokrój w dużą kostkę o podobnej wielkości do bakłażana. Umyte pieczarki pokrój w ćwiartki,

drobno posiekaj szczypior i czosnek.

5. W garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż czosnek i cebulę, gdy się zeszkli dodaj indyka i smaż, aż zacznie się rumienić.

Dodaj pieczarki i smaż, aż z garnka odparują soki z pieczarek.

6. Dodaj bakłażana i kaszę, całość dokładnie wymieszaj, dodaj szczypior i dopraw do smaku majerankiem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kasza-gryczana-smazona-z-indykiem-i-pieczarkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Makaron z indykiem i brokułami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś indyka - 200 gramów

brokuł - 200 gramów

makaron tagliatelle - 200 gramów

suszone pomidory - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

maślaki - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 3 łyżki

ser parmezan - 100 gramów

czarny pieprz - 2 szczypty

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj na sposób al dente według zaleceń producenta. Brokuły pokrój w małe różyczki, sparz przez cztery minuty

w gotującej się wodzie.

2. Na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojonego w paseczki i oprószonego w mące indyka, dodaj pokrojoną w półplastry

cebulę, posiekany czosnek, pokrojone w paseczki suszone pomidory, różyczki brokuł. Dopraw pieprzem i smaż chwilę.

3. Całość podlej kilkoma łyżkami wody z gotowania makaronu, dodaj maślankę. Wszystko razem zagotuj, dodaj makaron

oraz ser i dokładnie wymieszaj na patelni.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/makaron-z-indykiem-i-brokulami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kaszotto z indykiem
przepisy.pl

40 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pęczak - 200 gramów

piersi z indyka - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 4 łyżki

cebula - 1 sztuka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

seler naciowy, pokrojony w kostkę - 100 gramów

marchewka pokrojona w kostkę - 150 gramów

ząbki czosnku - 2 sztuki

suszone grzyby - 100 gramów

ser parmezan - 60 gramów

liść laurowy - 2 sztuki

ziele angielskie - 3 ziarna

czarny pieprz - 4 ziarna

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W odpowiednim garnku na rozgrzanej Ramie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, posiekany czosnek, seler, marchew

oraz suszone grzyby.

2. Wsyp kaszę, dodaj ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, całość zalej około 500 ml wody.

3. Dodaj pokrojone w kostkę piersi z indyka i kostkę rosołową Knorr. Wszystko razem gotuj, aż kasza wchłonie całą wodę

stając się miękka. W miarę potrzeby dodaj więcej wody. Konsystencja kaszotto powinna być delikatnie płynna. Na koniec

całość dopraw tartym parmezanem i ziołami prowansalskimi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaszotto-z-indykiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sznycel z indyka podany z konfiturą z żurawiny
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z indyka - 400 gramów

chleb tostowy - 200 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant z oliwą z oliwek - 100 mililitrów

mąka - 2 łyżki

orzechy laskowe - 4 łyżki

natka pietruszki - 1 pęczek

jaja kurze - 2 sztuki

szczypta soli i pieprzu do doprawienia kotletów

żurawina mrożona - 200 gramów

gruszka - 1 sztuka

cukier - 200 gramów

pomarańcza - 1 sztuka

goździki - 2 sztuki

kawałek kory cynamonu

Sposób przygotowania:

1. Gruszkę obierz, usuń gniazdo nasienne, pokrój w drobną kosteczkę. Do garnka wrzuć mrożoną żurawinę, cukier, pokrojoną

gruszkę oraz przyprawy: cynamon, goździki, otartą skórkę z pomarańczy oraz wyciśnięty z niej sok. Wszystko razem nastaw na

małym gazie. Gotuj cały czas mieszając, aż odparuje połowa płynu. W miedzy czasie przygotuj sznycle.

2. Mięso pokrój w cienkie płaty, ułóż pomiędzy dwie warstwy foli spożywczej, rozbij na cienko, oprósz solą i pieprzem.

3. Chleb tostowy pokrój w drobna kostkę, umieść w kielichu blendera i zmiksuj razem z natką pietruszki i orzechami.

4. Płaty mięsa oprósz w mące, a następnie w roztrzepanym jajku i zmiksowanym chlebie.

5. Na rozgrzaną patelnie wlej Ramę, aby mięso nie straciło swojej lekkości i było wyjątkowo soczyste i aromatyczne. Poczekaj

aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

6. Kotlety smaż z obu stron na złoty kolor, podawaj z konfiturą z żurawiny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sznycel-z-indyka-podany-z-konfitura-z-zurawiny
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

