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ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРІПСІВ (ЕЛЕМЕНТІВ БЕЗ КІСТОК) 

 
I.ПРИГОТУВАННЯ М’ЯСА ТА МАРИНАДА 

Приготуй: 

• курячу грудку або інші елементи без кісток (температура не вища, ніж +4°C) 

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

• пікантний маринад Holly Powder - (пакування 170 г) або лагідний маринад Holly Powder -

(пакування 130 г) 

 

1. Промийте куряче м’ясо під проточною холодною водою і залиште стікати. 

2. Нарізати шматочки курки на порції - філе на 25-30 г смужки. Навчальне відео на сайті HollyPowder.pl 

буде дуже корисним. 

3. Залежно від того чи готуєте смужки з філе курки «стріпси» у версії пікантній або лагідній – відміряйте 

ретельно(згідно з таблицею нижче) відповідну кількість холодної води/льоду та пікантного або лагідного 

маринаду для курятини Holly Powder.  

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

5. Перекласти м’ясо до миски або вакуумного масажера та влити приготований маринад.  

6. Масажувати все разом доти, доки м’ясо не поглине весь маринад(вручну: не менше, ніж за 5 хвилин, 

вакуумний масажер: приблизно 20 хвилин). Маринад повинен під час масажування повністю 

проникнути у м’ясо. Не повинно залишитися вільної води! 

7. Відставити до холодильника на цілу ніч або мінімум на 4 години.  

 

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*елементи з кістками(крильця, ніжки, гомілки) приготувати згідно з інструкцією для крилець. 

 

II.ПАНІРУВАННЯ 

Для панірування потрібно: 

• паніровка 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. 

 

 

 

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

 

 

 

МАРИНАД ПІКАНТНИЙ 
 

МАРИНАД ЛАГІДНИЙ 

М’ясо, кг Маринад, г Вода, мл Лід, мл 
 

М’ясо, кг Маринад, г Вода, мл Лід, мл 

1 34 100 100  1 26 100 100 

2 68 200 200  2 52 200 200 

3 102 300 300  3 78 300 300 

4 136 400 400  4 104 400 400 

5 170 500 500  5 130 500 500 
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СТРІПСИ (ЕЛЕМЕНТИ БЕЗ КІСТОК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

III. СМАЖЕННЯ 

Розігріти масло в фритюрниці до 170 °C. Помістити шматки м’яса в ківш для фритюру так аби вони не торкалися 

одне одного. Помітити ківш до фритюрниці. Смажити м’ясо зануреним глибоко в олію. Подавати безпосередньо 

після смаження. 

Приблизний час смаження: 

• шматки курячого філе "стріпси/нагетси" – близько 3,5 хвилин (кожні 30 секунд перетрушувати ківш 

або обертати аби м’ясо рівномірно засмажилося). 

• крильця (малі елементи максимум 50 г) – близько 7 хвилин.  

• ніжки та гомілки – близько 12 хвилин (тільки у спеціальній фритюрниці). 

 

УВАГА! Точні параметри смаження визначаються відповідно до типу обладнання. 

Замариновані шматки м’яса 

покласти на 5 секунд у воду. Для 

перекладання м’яса використати 

щипці аби долоні залишалися 

сухими. 

Вийняти м’ясо з води за допомогою 

ківшу. 

Розкласти рівномірно елементи в 

паніровці. 

Обережно розділити елементи 

піднімаючи їх знизу. Ніколи не 

торкайтеся м’яса 

безпосередньо пальцями, 

тільки через паніровку, аби 

долоні залишалися сухими. 

Розпочніть панірування з гідно з 

правилами для панірування(ПДП). 

Збирайте м’ясо посипаючи його 

паніровкою. 

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 стріпси 

за кінчики і струсніть 

надлишкову паніровку тричі 

вдаривши їх одним об одного. 

Помістіть стріпси у воду знову. За допомогою ковша перенесіть 

м’ясо до паніровки. 

Розкладіть рівномірно елементи в 

паніровці. 

Розділіть елементи обережно 

піднімаючи їх знизу. 

Розпочніть панірування згідно з 

правилами ПДП. Зберіть м’ясо 

вкривши його паніруванням. 

Перегорніть м’ясо в паніровці. 

Повторіть ПДП 6 разів. Намагайтесь 

панірувати так аби продукт був 

максимально пухким. 

Обережно візьміть два стріпси 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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