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CURRYgodny KURCZAK 

   25 min  9 min.  11-13 min.    2-4 porcje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DODATKOWE UWAGI: 

× Do sałatki wykorzystałam makaron Farfalle, możecie go oczywiście zastąpić innym ulubionym kształtem, 
niemniej jednak rekomenduję, żeby nie był on zbyt drobny. 

× Zamiast piersi z kurczaka, koniecznie z ekologicznej hodowli drobiu, możecie użyć pierś lub polędwicę z indyka. 
× W miejsce mango doskonale sprawdzi się też brzoskwinia lub nektarynka. 

 
 

SKŁADNIKI NA SAŁATKĘ: 
× 2 szklanki suchego makaronu 

(ok. 150 g) 
× 2 garści rukoli 
× 350 g piersi z kurczaka 
× 1 łyżka oleju 
× 1 łyżka przyprawy curry 
× 250 g pomidorów koktajlowych 
× 1 nieduże mango 
× 1/3 szklanki sezamu 

SKŁADNIKI NA DRESSING: 
× 4 łyżki oliwy z oliwek 
× 1 ząbek czosnku (opcjonalnie) 
× 1 łyżeczka miodu 
× 1 łyżka octu winnego białego 
× 1 łyżka soku z cytryny 
× 1 płaska łyżeczka curry 
× sól, świeżo mielony pieprz 

 

PRZYGOTOWANIE: 
1. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie (zgodnie z 

instrukcją na opakowaniu), następnie odcedzamy, przelewamy 
zimną wodą i pozostawiamy na sitku. 

2. Przygotowujemy dressing. Czosnek (jeśli używamy) ścieramy na 
tarce i umieszczamy z pozostałymi składnikami w shakerze lub 
słoiczku. Po przykryciu potrząsamy energicznie przez około 30 
sekund. 

3. Mięso dokładnie myjemy, przelewamy wrzątkiem i suszymy 
ręcznikiem papierowym. Następnie kroimy na mniejsze kawałki 
(np. w paseczki), dodajemy 1 łyżkę oleju, posypujemy przyprawą 
curry i dokładnie mieszamy. Smażymy na oleju około 6-8 min., od 
czasu do czasu mieszając, aż mięso będzie rumiane z każdej 
strony. Wykładamy na ręcznik papierowy i czekamy aż wystygnie. 

4. Sezam prażymy na suchej patelni. 
5. Mango kroimy wedle uznania na mniejsze kawałki (np. w 

paseczki). 
6. Pomidorki przekrawamy na pół. 
7. Kiedy makaron przeschnie przekładamy go do szerokiej miski, 

polewamy przygotowanym sosem, a następnie łączymy z połową 
ilości przygotowanego kurczaka, mango oraz sezamu. Następnie 
dokładamy rukolę i delikatnie mieszamy. Całość wykładamy na 
półmisek/talerze, układamy pomidorki, pozostałe kawałeczki 
kurczaka oraz mango, a na koniec posypujemy resztą sezamu. 


