
 

SPOSOBY NA MIĘSO

przepisy.pl



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


Kurczak po marokańsku z suszonymi morelami, kolendrą i
cynamonem

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

udka z kurczaka - 4 sztuki

suszone morele namoczone w wodzie - 320 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 60 mililitrów

świeża kolendra (posiekana) - 0.5 pęczków

rosół z kury - 200 mililitrów

cynamon w kawałku - 1 sztuka

kminek - 0.5 łyżeczek

sól - 1 szczypta

pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni, w garnku z grubym dnem i przykrywką

żaroodporną, poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki – to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Posól i popieprz udka z kurczaka. Podsmaż je w dużym rondlu ok. 10-12 minut, aż będą złote.

3. Dodaj morele, cynamon, bulion, kminek, sól i pieprz. Przykryj i włóż przykryty garnek do piekarnika.

4. Piecz ok. 40 minut. Po upieczeniu od razu podawaj. Na koniec danie posyp kolendrą. Polecam zjeść to danie z kaszą

kuskus. Bon Appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kurczak-po-marokansku-z-suszonymi-morelami-kolendra-i-cynamonem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wołowina duszona po prowansalsku na czerwonym winie w
pomarańczach

przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

łopatka wołowa pokrojona w kostkę - 2 kilogramy

boczek wędzony pokrojone w grube paski - 150 gramów

marchewka pokrojona w grube plasterki - 3 sztuki

pieczarki pokrojone w ćwiartki - 250 gramów

cebula pokrojona w kostkę - 2 sztuki

3 gałązki selera, obrane i pokrojone w grube słupki

4 ząbki czosnku

miąższ z pomarańczy - 1 sztuka

koncentrat pomidorowy - 3 łyżki

czerwone wino wytrawne - 1 litr

mąka - 30 gramów

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

liść laurowy - 1 sztuka

tymianek do smaku

gałka muszkatołowa do smaku

sól i pieprz do smaku

starta skórka z pomarańczy

Sposób przygotowania:

1. Rozgrzej piekarnik do 170 stopni. W garnku podgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni (poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki,

jest to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia) i wrzuć boczek oraz wołowinę. Podsmaż mięso na złoto na

bardzo mocnym ogniu, a następnie dodaj marchew, seler, cebulę i pieczarki. Podsmażaj wszystko przez 4 min na małym

ogniu.

2. Całość podsyp mąką, wymieszaj i dodaj koncentrat pomidorowy, wino, czosnek, tymianek, liść laurowy, skórkę i miąższ z

pomarańczy, gałkę muszkatołową, sól i pieprz.

3. Wymieszaj całość, przykryj i włóż do piekarnika na 2 godziny. Po 1 godzinie przemieszaj wołowinę, aby równomiernie się

upiekła.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wolowina-duszona-po-prowansalsku-na-czerwonym-winie-w-pomaranczach
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, 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

https://www.przepisy.pl/przepis/kaczka-faszerowana-watrobkami-drobiowymi-i-boczkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki wieprzowe ze śliwkami, jabłkami i ziemniaczkami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

polędwiczki wieprzowe oczyszczone z błonki - 2 sztuki

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

młode ziemniaki pokrojone na pół - 8 sztuk

cebula cukrowa pokrojona w piórka - 2 sztuki

jabłka pokrojone w ósemki - 2 sztuki

śliwki wędzone - 400 gramów

zielona pietruszka posiekana - 0.5 pęczków

rozgniecione ząbki czosnku w łupinie - 2 sztuki

świeży rozmaryn, gałązka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Podgrzej piekarnik do 180 stopni. Na głębokiej patelni rozgrzej Ramę Smaż jak szef kuchni, poczekaj aż z tłuszczu znikną

bąbelki – to znak, że uzyskał odpowiednią temperaturę do smażenia.

2. Podsmaż z każdej strony polędwiczki.

3. Do brytfanki żaroodpornej dodaj podsmażone polędwiczki wieprzowe, czosnek, ziemniaki, rozmaryn, śliwki i cebulę.

Dopraw solą i pieprzem.

4. Dodaj pół szklanki wody. Włóż na 45 min. do piekarnika. Potem otwórz piekarnik, dodaj jabłka i włóż z powrotem do

piekarnika na 15 min. Podawaj od razu posypane natką. Ja lubię polędwiczkę lekko różową, soczystą, więc jeśli Ty lubisz

bardzo wypieczoną zostaw ją 10-15 min. dłużej. Pamiętaj, że jabłka dodajesz zawsze na końcu - 15 min. przed wyjęciem,

aby się nie rozpadły. Bon Appetit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-wieprzowe-ze-sliwkami-jablkami-i-ziemniaczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mini pulpeciki wołowe z imbirem w sosie sojowo-cytrynowym,
pachnące świeżymi ziołami

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wołowina mielona - 600 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 60 mililitrów

orzeszki piniowe lub inne - 60 gramów

bazylia posiekana - 0.5 pęczków

jajka klasy 0, rozbełtane - 1 sztuka

mąka pszenna - 60 gramów

imbir tarty - 1 łyżeczka

skórka z 1 limonki

sól i pieprz do smaku

sos tabasco kilka kropel

sos sojowy jasny - 6 łyżek

sok z 1 limonki

posiekana kolendra - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. W miseczce wymieszaj sos sojowy, sok z limonki i kolendrę.

2. W dużej misce wymieszaj wołowinę, tabasco, orzeszki, bazylię, jajo, imbir, skórkę z limonki, sól i pieprz. Dobrze wymieszaj

całość i uformuj malutkie pulpeciki. Obtocz je delikatnie w mące. Podrzuć ostrożnie, aby pozbyć się nadmiaru mąki.

3. Na rozgrzaną patelnię wlej Ramę Smaż jak Szef kuchni. Poczekaj aż z tłuszczu znikną bąbelki, jest to znak, że uzyskał

odpowiednią temperaturę do smażenia.

4. Pulpety podsmażaj około 5 minut, odwracając od czasu do czasu. Kuleczki jedz, mocząc je w sosie. Bon Appétit!

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-pulpeciki-wolowe-z-imbirem-w-sosie-sojowo-cytrynowym-pachnace-swiezymi-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Polędwiczki wieprzowe faszerowane serem zawinięte w
bekonie z ziemniakami

przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

polędwiczka wieprzowa, oczyszczona z błonki i pokrojona na pół - 4
sztuki

ser gouda lub cheddar, pokrojony w plasterki - 200 gramów

boczek wędzony - 8 plastrów

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

białe wino - 100 mililitrów

ugotowane młode ziemniaki - 800 gramów

sól i pieprz do smaku

kilka liści natki pietruszki do dekoracji

Sposób przygotowania:

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

odpowiednią temperaturę do smażenia) i smaż doprawione polędwiczki po dwie 2 minuty z każdej strony do momentu aż

staną się złote. Odstaw do wystudzenia.

2. Natnij mięso w ten sposób, by powstała kieszonka a do środka włóż ser. Całość zawiń boczkiem, posól i popieprz.

3. W środku naczynia żaroodpornego wyłóż mięsne zawijańce a dookoła ułóż ziemniaki. Całość polej winem i włóż do

piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 15 minut. Danie podawaj udekorowane listkami natki pietruszki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/poledwiczki-wieprzowe-faszerowane-serem-zawiniete-w-bekonie-z-ziemniakami
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!

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

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


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

