kuchnia: Wasze przepisy

Czytelniczki polecają swoje ulubione:

NASZ EKSPERT

Smakowite udka z kurczaka

Beata Śniechowska
Zwyciężczyni 2. edycji
kulinarnego programu
„MasterChef”. Uwielbia
gotować, poznawać nowe
smaki, wypróbowywać
przepisy i tworzyć własne
receptury. Chętnie dzieli
się swoim kulinarnym
doświadczeniem i pomysłami.
Pomaga nam wybrać
najciekawsze z nadsyłanych
do nas przepisów i sprawdza,
czy dania się udadzą!

P
Duszone w sosie groszkowym Marynowane w musztardzie

Pikantny
smak podudzi
świetnie
przełamuje
słodycz
marchewki.

2 porcje

Delikatny
kremowy sos
znakomicie
pasuje do
delikatnego
białego mięsa!

Wioletta Miszczak
z Połczyna-Zdroju

Pieczone z pieczarkami i warzywami
6 porcji

3 godz.

65 min

Zdjęcia: Archiwum Prywatne

• 6 podudzi kurczaka
• 30 dag małych pieczarek
• 15 dag groszku
(może być mrożony
albo z puszki)
• 15 dag marchewki
(obranej i pokrojonej
w kostkę)
• 3 ząbki czosnku
• 5 łyżek oleju
• sól, pieprz
• słodka papryka
w proszku
• ostra papryka
w proszku
• przyprawa typu maggi
• suszona natka pietruszki
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myję, osuszam.
1ki.Mięso
Wkładam do miseczPrzyprawiam solą, pie-

przem, obiema paprykami
i przyprawą maggi. Dodaję przeciśnięte przez praskę
ząbki czosnku oraz olej. Całość dokładnie mieszam. Odstawiam w chłodne miejsce
na około 3 godziny.
Pieczarki oczyszczam,
myję, posypuję solą oraz
pieprzem i razem z podudziami przekładam do dużego żaroodpornego naczynia. Całość posypuję suszoną

2

liczba porcji

natką pietruszki. Naczynie
przykrywam. Wstawiam do
piekarnika rozgrzanego do
190°C. Piekę około 50 minut.
W tym czasie krótko gotuję marchewkę oraz groszek w posolonej wodzie.
Odcedzam, osączam. Dodaję do mięsa. Lekko mieszam wszystkie składniki.
Po dodaniu warzyw piekę
całość bez przykrycia jeszcze około 15 minut (do czasu zrumienienia się skórki na
podudziach). Podaję z ziemniakami lub ryżem.
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czas przygot. składników

czas gotowania

35 min

Jadwiga Kwiek
z Faściszowej

Surowe mięso
warto skropić sokiem
z cytryny. Dzięki temu
w czasie pieczenia lub
smażenia zachowa
apetyczny jasny kolor.
Pod koniec
pieczenia podudzia
smaruję odrobiną
miodu. Skórka wtedy
ładnie się rumieni i jest
wyjątkowo chrupiąca.
Inny sposób na złocistą
skórkę to polewanie
mięsa w czasie
pieczenia jasnym
piwem.
czas pieczenia

• 2 udka kurczaka
• 1 szkl. zielonego groszku
• 1 mała cebula
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka śmietany

kremówki
• 1–2 łyżki mąki pszennej
do zagęszczenia
• świeżo mielony
kolorowy pieprz • sól
• przyprawa typu Kucharek
• posiekany koperek
do posypania
• olej do smażenia
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Udka kurczak myję i osuszam. Tak przygotowane
mięso przyprawiam do sma-

czas chłodzenia

25 min

ku solą, pieprzem oraz przyprawą typu Kucharek.
Cebulę obieram, kroję
w drobną kostkę. Na dużej patelni rozgrzewam olej.
Wrzucam cebulę i lekko ją rumienię. Dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę oraz
udka. Smażę dalej, aż mięso
ładnie się zrumieni ze wszystkich stron. Wtedy podlewam
składniki wodą. Wywar przyprawiam do smaku. Doprowadzam całość do wrzenia,
zmniejszam płomień i duszę
pod przykryciem 20 minut.
Po tym czasie dodaję zielony groszek. Duszę dalej ok.
5 minut, aż stanie się on miękki. Mąkę mieszam z 1/2 szkl.
zimnej wody. Dodaję śmietanę. Wlewam na patelnię
z mięsem i groszkiem. Sos
ponownie przyprawiam do
smaku. Gotuję. Podaję np.
z grubym makaronem.
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3

3 porcje

75 min

50 min

Dużym plusem
tego dania
jest to, że
całość piecze
się razem.
Magdalena
Kaczmarek
z Poznania

• 3 udka z kurczaka
• 3 pałki z kurczaka

Do marynaty:
• 3 łyżki musztardy
sarepskiej
• 1 łyżka musztardy
francuskiej
• 2 łyżki octu
balsamicznego
• 1/2 łyżeczki
soli prowansalskiej
• 1/3 łyżeczki pieprzu
• 1/2 łyżeczki rozmarynu
• 1 łyżeczka curry
• 1 łyżka miodu
Dodatkowo:
• 1 łyżka natki
• 1 cebula

ieczone, smażone czy duszone? Udka kurczaka przyrządzone według przepisów naszych czytelniczek są delikatne
i pełne smaku. Oszczędnym paniom domu polecam kupowanie nie tylko udek, ale całego kurczak i porcjowanie go
w domu. To znacznie tańsze, a do tego zyskujemy korpus,
skrzydełka i piersi, z których można przygotować wiele pysznych
dań. Oto jak zabrać się do podziału drobiowej tuszki.
Krok 1. Kurczaka ułóż na desce do krojenia grzbietem do dołu.
Deseczkę możesz przykryć wilgotną ściereczką, aby tuszka podczas krojenia nie przesuwała się.
Krok 2. Od kurczaka odetnij skrzydełka. Kolejno natnij udka, następnie nożyczkami do drobiu przetnij stawy i oddziel nogi od korpusu. Możesz je pozostawić w całości albo przeciąć na pół. W ten
sposób uzyskasz udka i poddudzia. Potem bardzo ostrym nożem
przetnij korpus na pół, od szyi, wzdłuż do samego końca.
Krok 3. Następnie trzymając nóż równolegle do korpusu, odetnij
filety od mostka. Pozostałe części korpusu potnij na mniejsze części,
używając do tego nożyc do drobiu albo bardzo ostrego noża. Te kawałki możesz wykorzystać do gotowania wywarów na zupy i sosy.

Na jarzynkę:
• 1 kg marchewki
• 3 ziemniaki
• 1/2 łyżeczki rozmarynu
• 1/ łyżeczki oregano
• 1/2 łyżeczki soli
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Wszystkie składniki marynaty mieszam. Zanurzam w niej kawałki mięsa,
przekładam do pojemnika.
Dodaję obraną i pokrojoną cebulę. Posypuję natką.
Wkładam do lodówki na godzinę. Potem piekę 50 minut w temp. 200°C. W czasie pieczenia mięso smaruję
pozostałą marynatą.
Warzywa na jarzynkę
obieram, myję, kroję na
kawałki. Przekładam do
worka do zapiekania. Dodaję zioła, sól i układam w formie obok kurczaka. W kilku
miejscach nacinam worek
nożem. Piekę ok. 40 minut.

2

KONKURS KULINARNY

Ugotuj swoje popisowe danie i sfotografuj je. Najlepiej,
1
by zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym lub telefonem miało
jak najwyższą rozdzielczość. Opisz też, jak robisz danie, podaj jego

składniki oraz ilość porcji i czas przygotowania.
Przepis, zdjęcie dania, swoją fotografię oraz wypełniony
kupon prześlij do naszej redakcji (możesz to zrobić na
dwa proste sposoby).
Przesyłkę e-mailem kieruj na adres: przepisy@naj.pl.
W e-mailu koniecznie podaj wszystkie dane, które trzeba wpisać
na kuponie konkursowym (poniżej). Wpisz też pełen tekst zgody
na publikację oraz przetwarzanie danych osobowych. To warunek
uczestnictwa w konkursie! Przesyłkę listową zaadresuj: Naj,
ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: Najlepsze przepisy
Czytelniczek. Gdy wydrukujemy twój przepis i zdjęcie, wygrasz 80 zł.
Pełen regulamin konkursu dostępny na www.regulaminy.pl
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KUPON KONKURSOWY

Najlepsze przepisy Czytelniczek

imię ...........................................................................................................
nazwisko....................................................................................................
ulica, nr domu, lokalu..............................................................................
kod pocztowy miejscowości ..................................................................
poczta.......................................................................................................
nr telefonu.................................................................................................
e-mail.........................................................................................................
Wyrażam zgodę na wielokrotną publikację na łamach „Naj” oraz innych czasopism Wydawnictwa
Bauer nadesłanego przeze mnie przepisu, zdjęć (potrawy oraz mojego wizerunku), imienia, nazwiska
oraz informacji dotyczącej mojego miejsca zamieszkania. Ponadto dobrowolnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1) w celu przeprowadzenia konkursu kulinarnego i, w razie wygranej, opublikowania moich danych osobowych na łamach czasopisma „Naj”. Zastrzegam sobie prawo dostępu,
sprawdzania i poprawiania moich danych osobowych.

data ......................czytelny podpis ...................................
naj 45

