sos POTRAWKOWY ( rosołowy ) do RYŻU !!
błyskawiczny
Dodano: 2004-08-24 12:14:09
Język: niezdefiniowany
Odwiedzono: 73212 razy.

- rosół ( jeśli sam zrobiłeś na obiad extra ), jesli nie ugotowac w 2 szklankach wody 1 kostek rosołową lub
rosół " z papierka "
- 3-4 łyżki mąki
- cytryna
- szczypta cukru
- szczypta soli
- 3 łyżki margaryny

w garnuszku rozpuścić margarynę dodać mąkę, mieszać tak aby powtała bardzo gęsta masa ( w razie potrzeby
dodać mąki ) zalewac powoli rosołem, dodac szczypte soli, cukru, wycisnać ok. 0,5 soku z cytryny, mieszać.
GOTOWE...podawa z białym ryżem i ugotowanym kurczakiem. PRZEPYSZNE
Nadesłał: Paulina <bazaar.paulina2@interia.pl>

dobry sosik ale znany :P pychotka

Nadesłał(a):Micia <jajaaj@o2.pl> 2008-11-25 13:11:29

pysznosciiii!!palce lizac

Nadesłał(a):hania <hania_mala88@wp.pl> 2009-04-17 16:04:00

cudowny,przepyszny,najlepszy na świecie
Nadesłał(a):el ninio 2009-05-04 17:05:47

pychota, mozna jeszcze ulepszyc po ugotowaniu i odstawieniu na bok zaciagnac 1 lub 2 zoltkami, wtedy staje sie bardzo
odzywczy i przepyszny
Nadesłał(a):Sabinka <sabinah@poczta.onet.pl> 2009-07-21 00:07:10

wprost rewelacyjny! zawsze lubiłam jak mama robiła ten sos ale ona dodawała rosołu prawdziwego, dlatego od czasu gdy jestem
wege nie jadłam potrawki.. dziś zrobiłam właśnie z tego przepisu i dałam kostkę rosołową z warzyw i wyszło pięknie!! :)
Nadesłał(a):KAHA <zasrane@amorki.pl> 2011-02-09 12:02:27

przepyszne, zrobiłem dużą frajde żonia...haha...to smak dzieciństwa
Nadesłał(a):lukaszas <lukaszas@wp.pl> 2011-04-08 14:04:46

Najlepszy, najprostszy i najsmaczniejszy. Gratulacje i wilkie dzięki za przepis!
Nadesłał(a):Weronika <weronika.kozubal24@wp.pl> 2011-06-19 09:06:16

pyszne i szybko do zrobienia

Nadesłał(a):karo <karoann@02.pl> 2011-09-19 12:09:39

Bardzo łatwo go przygotować, a za największy komplement można uznać fakt, że zasmakował mojej córce - "niejadkowi"
Nadesłał(a):noisette 2012-02-09 13:02:50

Warto też dodać trochę śmietanki 12% (taka jak do kawy). Sos jest wtedy o wiele lepszy :)
Nadesłał(a):Marta 2012-06-19 11:06:13

właśnie zrobiłem sosik wg przepisu, rewelacja ! :)

Nadesłał(a):Bartas <yjnbeq@jadamspam.pl> 2012-10-08 16:10:15

jeszcze dodałem na sam koniec 3 zółtka i dobrze rozmieszałem, sos dostał taki kolorek, że hej, dodając żółtka polecam zdjąć sosik z ognia
Nadesłał(a):Bartas <yjnbeq@jadamspam.pl> 2012-10-08 16:10:11

Super szybkie super łatwe i super smaczne :)
Nadesłał(a):kava 2013-06-04 12:06:09

niedobry sos

Nadesłał(a):Market <polo market @ wp .pl> 2013-06-18 16:06:10

Najpyszniejszy sos ! :) Szkoda, że taki znany mogłaś dodać coś od siebie. Mega łatwo się ten sos przerabia :) Polecam na niedzielne
obiadki!
Nadesłał(a):Adrianna 2015-11-23 16:27:02

okropne!-.-

Nadesłał(a):paula <nati1111195@o2.pl> 2013-07-16 07:07:07

Klasyk : ) Najlepszy oczywiście u mamy. Smak dzieciństwa.
Mój chłopak, Belg, lubi polską kuchnię (gołąbki, pyzy i takie różne), ale jak mu taki tradycyjny, polski obiad od czasu do czasu ugotuję
(mięcho, ziemniaki z białym sosem i jakaś surówka albo warzywa, albo jakiekolwiek dodatki) to cieszy się jak małe dziecko, bo uwielbia
: D Sok z cytryny pomijam, a reszta jak powyżej : ) Jeszcze raz dzięki za przepis. Dopiero jak się wyjedzie z Polski to zaczyna się
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naprawdę doceniać takie rzeczy.

Nadesłał(a):Psychokath 2017-03-06 17:46:52

Sos przepyszny <33
Polecam go do Sałatki Ryżowo-warzywnej :D
Ryż, marchewka gotowana, groszek, i nie wszyscy dodają ale ja tak kukurydze :D
Nadesłał(a):MartuÅ› <nie mam @ups.hue> 2013-09-19 09:09:16

Okropieństwo!!!! Po prostu mączna papka o cytrynowym smaku. O mały włos nie wylądowałem za to za drzwiami własnego
mieszkania!!!!
Nadesłał(a):kucharekcki <kucharecki@gmail.com> 2013-12-16 17:12:16

C`est tres bien!! J`adore le. Merci beaucoup!

Nadesłał(a):Aulac <lejandro100@wp.pl> 2014-02-07 14:02:40

ja dodaje jeszcze śmietane :)

Nadesłał(a):Adamoo <adamnowacki1976@o2.pl> 2014-03-30 15:03:22

bardzo dobry,dzis zrobilem:) dodalem pietruszki i szczypiorek,super. Podaje do gołąbków.
Nadesłał(a):rekin <rumun230@wp.pl> 2014-04-16 16:04:01

Najpyszniejszy i najłatwiejszy sos do zrobienia :D
Nadesłał(a):Mrs.Bieber01 2014-08-23 15:51:51

rewelacja :) tylko ja jeszcze dodałam odrobinę majeranku i ziół prowansalskich i podałam z ziemniaczkami.... wszystkim bardzo
smakowało
Nadesłał(a):ilona 2014-05-26 10:05:11
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