
 

MIĘSO W PANIERCE

przepisy.pl



Schabowy w orientalnym stylu z ziarnem
sezamu i kapustą Bok Choy

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 400 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 150 gramów

sos sojowy - 3 łyżki

imbir - 1 łyżeczka

sezam biały - 100 gramów

ostra papryka - 0.5 łyżeczek

sezam czarny (opcjonalnie) - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 80 mililitrów

czosnek ząbek - 2 sztuki

świeży imbir drobno posiekany - 1 łyżka

kapusta bok choy - 6 sztuk

sos sojowy o obniżonej soli - 100 mililitrów

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Mięso oczyść z błon i pokrój w cm grubości plastry rozbij je tłuczkiem.

2. W misce roztrzep jajka dodaj do nich sos sojowy, imbir, ostrą paprykę, dokładnie wymieszaj.

3. Kotlety zamocz w jajku, a następnie panieruj w pomieszanych ziarnach sezamu.

4. Na patelnię wlej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać,

że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

5. Gotowe kotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu z obu stron.

6. Na gorącym tłuszczu podsmaż posiekany czosnek, chilli i imbir, wrzuć przekrojone na pół liście

kapusty i smaż chwilę co jakiś czas mieszając. Gdy kapusta lekko się zarumieni - podlej ją sosem

sojowym, następnie patelnie przykryj i duś przez minutę.

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


Piersi z kurczaka faszerowane serem w
grzybowej otulinie

przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi z kurczaka - 400 gramów

Przyprawa do kurczaka Knorr - 2 łyżki

tarta mozzarella - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

świeży rozmaryn gałązka - 1 sztuka

ser z niebieską pleśnią - 100 gramów

średnia cebula - 1 szczypta

suszone grzyby - 50 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 4 łyżki

bułka tarta typu panko - 150 gramów

mąka pszenna - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Grzyby rozetrzyj w moździerzu lub w mikserze na drobno i połącz z bułką tartą

2. W piersiach kurczaka z boku zrób nacięcie. Przyprawę do kurczaka Knorr wymieszaj z

posiekanym rozmarynem. Powstałą marynatą natrzyj kurczaka w środku i na zewnątrz.

3. Majonez wymieszaj z mozzarellą, niebieskim serem, pokrojoną w pół plastry cebulą. Farsz

umieść po równo w środku piersi kurczaka.

4. Nafaszerowane piersi panieruj w mące, rozkłóconym jajku, a następnie w przygotowanej na

samym początku bułce z grzybami.

5. Kotlety smaż z obu stron na Ramie Smaż jak szef kuchni, na złoty kolor. Usmażone kotlety

trzymaj jeszcze na patelni pod przykryciem około 5 minut, tak aby doszły w środku. W miarę

potrzeby dopiecz kotlety w piekarniku.

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


Cordon Bleu - Kotlet szwajcarski
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

schab środkowy bez kości lub pierś z
kurczaka - 500 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

ser żółty najlepiej grujer pokrojony w
cienkie plastry - 100 gramów

szynka babuni pokrojona w cienkie plastry -
100 gramów

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 200 gramów

mąka pszenna - 2 łyżki

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Schab oczyść z przerostów tłuszczu oraz wszelkich błon. Czyste mięso pokrój w cm grubości

plastry. Płaty mięsa przykryj kawałkiem folii i dokładnie rozbij. Mięso delikatnie oprósz solą i

pieprzem.

2. Na środek rozbitego kotleta ułóż plaster żółtego sera i szynki. Krawędzie kotleta zawiń do

środka. Kotlet uformuj w prostokąt, panieruj w mące, roztrzepanym jajku, a następnie w bułce.

3. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż tłuszcz przestanie się pienić, to znak że nabrał

odpowiedniej temperatury.

4. Kotlety smaż z obu stron na złoty kolor.

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


Tradycyjne kotlety de volaille
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka najlepiej z kostką - 4
sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 200 mililitrów

masło - 200 gramów

koperek - 1 pęczek

jajka - 2 sztuki

bułka tarta - 100 gramów

mąka pszenna - 100 gramów

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Piersi z kurczaka zaczynając od środka rozetnij delikatnie nożem, tak aby mięso można było

rozłożyć na zewnątrz – uważaj przy tym aby mięsa odciąć od reszty kotleta. Rozciętą pierś rozbij

dokładnie na cienki plasterek. Mięso delikatnie oprósz solą i pieprzem.

2. Masło pomieszaj z posiekanym koperkiem, w ręku uformuj je w podłużny kawałek. Połóż z

brzegu kotleta. Mięso zroluj dokładnie przykrywając cały tłuszcz. Zrób to dokładnie inaczej masło

wypłynie ze środka.

3. Uformowane kotlety w podłużny walec zwężający się na końcach, oprósz mąką i panieruj w

roztrzepanym jajku, a następnie obtocz w tartej bułce. Końcówki kotleta dobrze jest panierować

podwójnie zapobiega to wyciekaniu masła ze środka.

4. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę.

5. Kotlety smaż z każdej strony na złoty kolor. Po usmażeniu trzymaj je jeszcze na patelni pod

przykryciem około 5 minut lub dopiecz w piekarniku – tak aby były na pewno upieczone w środku.

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


Smażona ryba w sosie
przepisy.pl

45 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

sandacz - 700 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

groszek zielony - 2 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

pędy bambusa - 200 gramów

Grzyby shitake namoczone - 200 gramów

przecier pomidorowy - 100 gramów

imbir - 1 łyżka

mąka - 60 gramów

cukier - 150 gramów

sos sojowy - 20 mililitrów

białe wino - 2 łyżki

ocet winny - 100 mililitrów

woda - 100 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 200 mililitrów

olej sezamowy - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Filety z ryby pokrój z mniejsze kawałki. Następnie mięso ryby ponacinaj w kratkę o boku 1

centymetra, ale nie przecinaj skóry.

2. Łyżkę wina zmieszaj z sosem sojowym i skrop nim mięso ryby. Posyp przyprawą Knorr i po 5

minutach oprósz mięso mąką.

3. Rybę usmaż na złoty kolor na rozgrzanej Ramie.

4. Przecier pomidorowy wymieszaj z octem, wodą, cukrem i resztą wina.

5. Na oleju sezamowym podsmaż pędy bambusa, grzyby pokrojone w paski, groszek, imbir,

zgnieciony czosnek i wlej sos pomidorowy. Gotuj chwilę, aż sos zgęstnieje. Polej rybę i podawaj.

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


Schabowe z pieczarkami
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 800 gramów

Przyprawa do wieprzowiny Knorr - 1
opakowanie

pieczarki - 300 gramów

cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

majeranek - 1 łyżka

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 150 mililitrów

bułka tarta - 200 gramów

mąka - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Pieczarki i cebulę pokrój w plastry, posiekaj czosnek. Wszystko razem przesmaż na patelni, na

dwóch łyżkach Ramy Smaż jak szef kuchni. Dopraw na koniec do smaku majerankiem, a

następnie odstaw na bok, aby farsz ostygł.

2. Mięso umyj, oczyść z błony i przerostów tłuszczu. Pokrój w tak zwanego „motyla”. W tym celu

pierwsze nacięcie zatrzymaj na 1 cm przed końcem, nie odcinając go od reszty. Natnij schab na

grubość około 5 mm. Drugim cięciem odetnij plaster od reszty schabu. Mięso rozłóż, rozklep

delikatnie przez folię i oprósz Przyprawą do wieprzowiny Knorr z obu stron. Przyprawa nada

mięsu odpowiednio wyrazistego smaku.

3. W środek mięsa nałóż odpowiednią ilość farszu – 0,5 łyżki. Mięso złóż ze sobą.

4. Każdy kotlet oprósz w mące, a następnie zanurz w rozkłóconych jajkach i panieruj w bułce

tartej.

5. Kotlety smaż na rozgrzanej Ramie na złoty kolor. Po usmażeniu trzymaj mięso pod przykryciem

przez 2- 3 minuty, aby doszło środku. Tak przygotowane kotlety będą soczyste w środku.

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


Filety z kurczaka w parmezanowej panierce z
pomidorami i serem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

piersi kurczaka - 4 sztuki

Przyprawa do pikantnego kurczaka
Knorr - 4 łyżeczki

pomidory - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

mozzarella - 1 sztuka

świeża bazylia kilka listków

mąka - 6 łyżek

starty parmezan - 4 łyżki

jajka - 2 sztuki

pieprz czarny grubo mielony - 1 szczypta

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 100 mililitrów

Sposób przygotowania:

1. Piersi oczyść i osusz. Każdą z nich natnij z boku lekko na kształt kieszeni. Oprósz z każdej

strony Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr, aby nadać mięsu wyrazisty smak.

2. Pomidory sparz krótko we wrzącej wodzie i obierz ze skórki. Następnie przekrój na ćwiartki,

wykrój gniazda, a powstałe fileciki pokrój w drobną kostkę. Mozzarellę pokrój również w kostkę.

3. W miseczce wymieszaj pomidory, czosnek, mozzarellę oraz porwane listki bazylii. Farsz

dopraw do smaku pieprzem, a następnie napełnij nim przygotowane kieszonki z piersi kurczaka.

Boki zepnij wykałaczką.

4. Mąkę wymieszaj z parmezanem, jajka roztrzep w miseczce. Piersi obtocz w mące, zanurz w

jajku. Czynność tę powtórz raz jeszcze.

5. Ramę Smaż jak szef kuchni rozgrzej na patelni, przygotowane piersi smaż na złoty kolor po 6-8

minut z każdej strony. Tak przygotowany kurczak będzie miał chrupiącą skórkę i będzie soczysty

w środku. Przed podaniem mięso przekrój pod skosem na połówki tak, aby ukazał się kolorowy

farsz. Pamiętaj o usunięciu wykałaczek przed podaniem.

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


Klasyczny kotlet schabowy
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

schab środkowy - 700 gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

mąka pszenna - 3 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
maślany smak - 100 gramów

bułka tarta - 100 gramów

zielony ogórek - 2 sztuki

ziemniaki - 300 gramów

jogurt naturalny - 200 gramów

cytryna - 0.5 sztuk

koperek - 1 pęczek

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz, umyj, zalej wodą, dodaj szczyptę soli i gotuj do miękkości.

2. Mięso pokrój na centymetrowej grubości kotlety, umieść je między dwiema foliami, rozbij je

tłuczkiem do mięsa na cienko. Mięso oprósz Delikatem warzywnym oraz czarnym pieprzem. Tak

przygotowane kotlety obtocz najpierw w mące, potem w rozkłóconych jajkach, a następnie obtocz

w bułce tartej.

3. Kotlety smaż na dobrze rozgrzanej Ramie, z obu stron na złoty kolor. Rama o smaku maślanym

sprawi, że kotlety będą rumiane o intensywnym maślanym aromacie.

4. Ogórki obierz ze skórki, pokrój w cienkie plastry, połącz w misce z jogurtem i posiekanym

koperkiem. Całość dopraw do smaku kilkoma kroplami soku z cytryny, szczyptą czarnego pieprzu

i jeśli uznasz to za konieczne - szczyptą 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


Złociste roladki z kurczaka z dyniowym
nadzieniem

przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 50 mililitrów

dynia mrożona, pokrojona w drobną
kostkę - 100 gramów

cebula pokrojona w drobną kostkę - 0.5
sztuk

migdały w płatkach - 2 łyżki

mąka - 3 łyżki

jajka - 1 sztuka

bułka tarta - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Piersi oczyść, następnie każdą z nich przekrój wzdłuż na dwa cienkie płaty. Powstałe płaty

rozbij cienko tłuczkiem przez folię spożywczą, a nastęnie oprósz solą i pieprzem.

2. Cebulę przesmaż na Ramie, dodaj dynię i migdały. Smaż chwilę razem i dopraw do smaku.

3. Przygotowany farsz nałóż na płaty mięsa. Każdy z nich zroluj zawijając uprzednio brzegi do

środka, aby farsz nie wydostał się na zewnątrz.

4. Tak przygotowane roladki panieruj w mące, następnie w roztrzepanym jajku i bułce.

5. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to

oznaczać, że osiągnął on odpowiednią temperaturę. Opanierowane roladki smaż z każdej strony

na złoty kolor. Przed podaniem roladki przekrój pod skosem na połówki.

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

