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ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИБИ 

 
I.ПРИГОТУВАННЯ РИБИ І МАРИНАДУ 

 

Приготуйте: 

• Філе з свіжої або замороженої риби (заморожену перед маринуванням розморозити). В ідеалі тріска 

або інша риба з білим кольором м'яса без шкіри (температура не вище + 4° С), 

• холодну воду/лід (50% води, 50% подрібненого льоду), 

• маринад для риби Holly Powder (упаковка 150 г). 

 

1. Промийте рибу під проточною холодною водою і залиште стікати. 

2. Переконайтеся, що не залишилося кісток. Порізати м’ясо на порції 50 - 150г. Навчальне відео на сторінці 

HollyPowder.pl буде дуже корисним. 

3. Відміряйте ретельно(згідно з таблицею нижче) відповідну кількість холодної води/льоду та маринаду для риби 

Holly Powder. 

4. Ретельно перемішайте маринад у воді аби всі складники розчинилися. 

5. Перекладіть м’ясо до миски і залийте приготованим маринадом. Перегорнути рибу в мисці кілька разів і 

залишити мінімум на 1 годину в холодильнику. 

 

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 *елементи курки готувати згідно інструкції для стріпсів або крилець. 

 

 

II.ЗАПРАВКА І ПАНІРУВАННЯ 

Для панірування потрібно: 

• паніровка Holly Powder, 

• приправа для риби Holly Powder, 

• гастроємність для панірування (GN 1/1, 100-150 мм 

глибина або GN 2/1, 100-150 мм глибина, 

• ємність з водою (GN 1/2, 150 мм глибина), 

• ківш для занурювання м’яса у воду – можна використати його для фритюру (23 мм x 21,5 мм, 100 мм 

глибина), 

• УВАГА! щипці для перекладання замаринованого м’яса з води до паніровки – аби руки залишалися 

сухими, 

• сито для просіювання паніровки. 

 

 

Перед тим, як приступити до панірування рівномірно нанесіть на поверхню філе невелику кількість приправи для риби 

Holly Powder. Дозуйте на власний розсуд. Після заправки рибу можна відразу панірувати і смажити. 

 

 

 

 

Навчальне відео з панірування і докладніша інформація на www.hollypowder.com.ua  

  

Філе з риби, кг Маринад, г Вода, мл 

1 30 600 

2 60 1200 

3 90 1800 

4 120 2400 

5 150 3000 
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ПАНІРУВАННЯ РИБИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА: Після виконання вищевказаних пунктів в найкоротший термін помістіть шматки риби до фритюру. 

 

 

III.СМАЖЕННЯ 

Розігріти масло в фритюрниці до 170 °C. Помістити шматки риби в ківш для фритюру так аби вони не торкалися одне 

одного. Помітити ківш до фритюрниці. Смажити рибу зануреною глибоко в олію. Подавати безпосередньо після 

смаження. 

Приблизний час смаження: 

• Філе з риби – близько 4 хвилин.  

 

УВАГА! Точні параметри смаження визначаються відповідно до типу обладнання. 

Замариновані і заправлені шматки 

риби помістити в паніровку. Для 

перекладання м’яса використати 

щипці аби долоні залишалися 

сухими. 

Розпочніть панірування згідно 

правил ПДП. Зберіть м’ясо 

вкривши його паніруванням.  

Ніколи не торкайтеся м’яса 

безпосередньо пальцями, тільки 

через паніровку, аби долоні 

залишалися сухими. 

Притисніть паніровку до 

м’яса. 

Перегорніть м’ясо в паніровці аби 

паніровка огорнула його зі всіх 

сторін. Повторіть правило ПДП 6 

разів з самого початку. 

Обережно візьміть два шматки 

риби за кінчики і струсніть 

надлишкову паніровку тричі 

вдаривши їх одним об одного. 

Помістіть шматки риби у воду. За допомогою ковша 

перенесіть рибу до паніровки. 

 

Розкладіть рівномірно елементи 

в паніровці. 

Розділіть елементи обережно 

піднімаючи їх знизу. Ніколи не 

торкайтеся риби безпосередньо 

пальцями, тільки через паніровку, 

аби долоні залишалися сухими. 

Розпочніть панірування з гідно з 

правилами для панірування(ПДП). 

Збирайте м’ясо посипаючи його 

паніровкою. 

Перегорніть м’ясо в паніровці 

аби паніровка огорнула його зі 

всіх сторін. Повторіть правило 

ПДП 6 разів з самого початку. 

Обережно візьміть два шматки 

за кінчики і струсніть 

надлишкову паніровку тричі 

вдаривши їх одним об одного. 

 

Помістити елементи в ківш для 

фритюру. 

x 6 

x 6 
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