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KURCZAK TANDOOR (A’LA CYPIS) 

danie drobiowe 

przepis nieco zmodyfikowany 

polecane do wykonania w piecu glinianym,  

temp. pieczenia nawet 480 st. C 

region pochodzenia - Indie 

Składniki – potrawa: 
1 kg mięsa z udek kurczaka 

1 mały kubeczek śmietany (ok. 150-200g)  

1 łyżka koncentratu pomidorowego 

1 łyżka oleju 

5 ząbków czosnku 

Przyprawy wg zestawienia poniżej. 

Słodka papryka do natarcia kurczaka 

Sól 

Pieprz 

Sok z połowy cytryny lub limonki 

Kolendra lub natka pietruszki do posypania 

 

Składniki – sos: 
1/4 kostki masła. 

2 łyżki mąki pszennej. 

1 szklanka zimnego wywaru drobiowego, wołowego, lub mieszanego, albo wody. 

1 szklanka gorącego wywaru drobiowego, wołowego, lub mieszanego. 

1 łyżka koncentratu pomidorowego. 

1 łyżeczka curry 

1 łyżeczka pieprzu czarnego mielonego 

1/2 łyżeczki cynamonu 

 

 

 

MIĘSO: 

− Mięso dokładnie umyć 

− Kawałki  mięsa naciąć tak, aby aromaty przypraw przedostały się do środka.  

− Natrzeć mięso kurczaka solą, pieprzem i słodką papryką  

− Skropić sokiem z cytryny lub limonki.  

− Odstawić. 

 

PRZYPRAWY: 

− Do moździerza wsypać przyprawy i rozetrzeć:   

o 2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu 

o 1 łyżeczka mielonych goździków 

o 1 łyżka mielonego imbiru w proszku 

o 1 łyżeczka mielonego cynamonu 

o 1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej 

o 2 łyżeczki mielonych nasion kardamonu 

o 1/2 łyżeczki mielonego chili 

o 1 łyżeczka rozkruszonych na pył liści laurowych 

o 1/2 łyżeczki kurkumy 

o 1/2 łyżeczki chili w proszku 

o 1/2 łyżeczki słodkiej papryki 

o 1/2 łyżeczki kminku 

 

MARYNATA: 

− Do miski dodać  śmietanę, koncentrat pomidorowy, olej oraz roztarte przyprawy 

− Czosnek do masy wycisnąć przez praskę  

− Wymieszać 
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POTRAWA: 

− Do marynaty włożyć kawałki kurczaka.  

− Każdy kawałek musi być dobrze obtoczony w marynacie.  

− Włożyć do lodówki na co najmniej 3-4 godziny (a najlepiej na całą noc!).  

− Mięso można posypać przed pieczeniem papryką słodką i ostrą. 

− Po tym czasie wyłożyć kawałki na papier do pieczenia i włożyć do piekarnika nagrzanego do 220-230ºC na ok. 20 

minut  

− Posypać przed podaniem kolendrą lub natką pietruszki. 

− Skropić mięso kurczaka sokiem z cytryny / limonki. 

− Podawać np. z ryżem. 

 

 

ALTERNATYWA: 

− Zamiast piec w piekarniku, można również nadziać mięso na patyczki do grilla i grillować do czasu, aż mięso będzie 

miękkie 

− Posypać przed podaniem kolendrą lub natką pietruszki. 

− Skropić mięso kurczaka sokiem z cytryny / limonki. 

 

 

SOS DO RYŻU: 

− Roztopić masło na małym ogniu 

− Dosypać mąkę i na dużym ogniu szybko zasmażyć, nie zrumieniać. 

− Dolać do zasmażki zimny płyn (wywar lub wodę), cały czas mieszając. 

− Zagotować. 

− Dodać koncentrat pomidorowy. 

− Dodać curry, pieprz, cynamon. 

− Zagotować. 

 


