
KAMERU ŃSKIE PRZEPISY KULINARNE 
 

Danie mięsne z ananasem i mango 
 
Składniki: 
2 łyŜki stołowe oleju 
1 cebula pokrojona w kostkę 
1,5 łyŜki przyprawy curry 
500 g. wołowiny bez kości pokrojona w paski 
100 ml. Wody 
1 łyŜeczka pieprzu mielonego 
1 łyŜeczka soli 
Pół świeŜego ananasa 
1 dojrzałe mango pokrojone w kostkę 
200 ml. mleczka kokosowego 
50 g. wiórek kokosowych 
50 g. rodzynek 
 
Wykonanie: 
Na patelni podgrzać olej dodać pokrojoną cebulę, curry i podsmaŜyć. Dodać mięso z 
pieprzem, solą i dusić na mocnym ogniu. Dolać wody w zaleŜności jak ma być gęsty sos. 
Dusić około 30 – 40 minut pod przykrywką. 
Pokroić ananasa i mango, dodać do mięsa, wlać mleko kokosowe, wiórki kokosowe, rodzynki 
i dusić przez 5 minut. 
 

Gulasz w sosie z orzeszków ziemnych 
 

 
Mięso wołowe pokroić w kostkę, zalać wodą Ŝeby było przykryte, posolić i gotować około 1 
godziny aŜ będzie miękkie. Powstały rosół wykorzystujemy do sosu. 

 
Sos z orzeszków ziemnych 

 
Składniki: 
1 cebula 
1 ząbek czosnku zmiaŜdŜony 
Olej palmowy lub inny 
0,25 litra rosołu z duszenia mięsa 
3-4 łyŜki orzeszków ziemnych (zmielone i wymieszane z wodą, aby powstał mus) 
pieprz Cayenne 
świeŜy imbir lub tymianek 
curry 
 
Wykonanie: 
Cebulę, czosnek udusić na oleju, dodać rosół, wymieszać, posolić, popieprzyć, dodać imbir 
lub tymianek, dodać curry. Przez 10 minut gotować na małym ogniu. 
Sos moŜna zagęścić dodając masła orzechowego lub mąki. 
Podawać z ryŜem, ziemniakami lub kukurydzą. Sos moŜe być podawany do kurczaka 
 

 



Ryba w sosie cebulowym 
 
Składniki: 
500 g. filetów rybnych 
3 łyŜki mąki 
2 łyŜki panierki 
3 łyŜki masła 
2 ząbki czosnku  zmiaŜdŜonego 
5 cebul pokrojonych 
3 łyŜki koncentratu pomidorowego 
0,5 łyŜki pesto 
250 ml. Wody 
3 łyŜki oleju z orzeszków lub innego 
pęczek  natki pietruszki 
sok z jednej cytryny 
zmielona gałka muszkatołowa 
 
Wykonanie: 
Panierowane filety podsmaŜyć na maśle z połową czosnku i cebuli, posolić, dodać koncentrat 
pomidorowy i pesto. Dolać wody i dusić 15 minut pod przykryciem, pod koniec wrzucić 
resztę cebuli i czosnku, pokrojoną natkę pietruszki, gałkę muszkatołową i sok z cytryny. 
Doprawić do smaku. 
 
 
Wiele dań lub dodatków do sosów przyrządzanych jest na bazie bananów nadających się do 
gotowania, smaŜenia, grillowania, moŜna je przygotować w postaci frytek. 

 
 

Kurczak w sosie z orzeszków ziemnych 
Składniki: 
1 kurczak podzielony na części 
2 cebule poszatkowane 
2 ząbki czosnku posiekane 
Pęczek włoszczyzny 
3 duŜe pomidory 
2 łyŜki masła orzechowego  
1 strączek papryki czerwonej pokrojonej w paski 
chili 
curry 
pieprz 
sól 
olej 
 
Wykonanie: 
Kurczaka opiec ze wszystkich stron, wyjąć z patelni. Włoszczyznę, cebulę, czosnek 
podsmaŜyć na pozostałym tłuszczu, dodać pokrojone w kostkę pomidory. WłoŜyć 
obsmaŜonego kurczaka, zalać wodą lub bulionem, dusić 15 minut na małym ogniu. 
Dodać masło orzechowe i przyprawy, dusić następnie 15 minut, dodać paprykę pokrojoną w 
paski. Papryka ma być chrupka. Podawać z ryŜem lub Kus-kus. 

 



Przekąski 
 

Kuleczki ry Ŝowe 
 

Składniki: 
200 g. ryŜu 
1 mała cebula 
1 pomidor 
1 papryka 
sól 
1–2 jajka 
olej 
 
Wykonanie: 
RyŜ ugotować, podsmaŜyć drobno pokrojoną cebulę, pomidory i paprykę, dodać do ryŜu, 
doprawić solą. Dodać jajka, wymieszać, formować kuleczki, panierować w mące. Gotować w 
gorącym oleju. 
 

Puff-puff 
 
Składniki: 
1,5 łyŜeczki droŜdŜy 
2 łyŜki cukru 
0,5 l ciepłej wody 
1,25 łyŜeczki soli 
400 g mąki 
 
Wykonanie: 
Rozpuścić droŜdŜe z cukrem w ciepłej wodzie. Dodać mąkę, sól, wymieszać na gładką masę. 
Zostawić do wyrośnięcia (podwojenie objętości). Formować duŜe kulki i piec w duŜej ilości 
gorącego oleju. 
 

Budyń bananowo-kokosowy 
 

Składniki: 
Orzech kokosowy 
3 jajka 
0,25 l mleka kokosowego 
1 łyŜeczka cukru 
2 banany 
 
Wykonanie: 
Otworzyć mały orzech kokosowy, miąŜsz zetrzeć na wiórki.  W misce ubić 3 jajka, dodać 
0,25 l mleka kokosowego, 1 łyŜeczkę cukru. Obrać 2 dojrzałe banany, zgnieść widelcem, 
dodać wiórki kokosowe. Wszystko włoŜyć do wysmarowanej formy i piec na wolnym ogniu 
aŜ masa będzie miała stałą konsystencję. 
 
Uwaga: wiele dań lub dodatków do sosów przyrządzanych jest na bazie bananów, które 
nadają się do gotowania, smaŜenia, grillowania lub smaŜone jak frytki. 


