
Małgorzata Duży 
1. Przepis kulinarny ze strony Gordona Ramsay’a 
 -> https://www.gordonramsay.com/gr/recipes/beef-wellington/ 

INGREDIENTS 

- 2 x 400g beef fillets 
- Olive oil, for frying 
- 500g mixture of wild mushrooms, cleaned 
- 1 thyme sprig, leaves only 
- 500g puff pastry 
- 8 slices of Parma ham 
- 2 egg yolks, beaten with 1 tbsp water and a 

pinch of salt 
- Sea salt and freshly ground black pepper 

SKŁADNIKI 

- dwie porcje polędwicy wołowej 
- oliwa z oliwek do smażenia 
- 500g umytej mieszanki z leśnych grzybów 
- listki z jednej gałązki tymianku 
- 500g ciasta francuskiego 
- osiem kawałków parmeńskiej szynki 
- dwa żółtka ubite z jedną łyżką wody i 

szczyptą soli 
- sól morska i świeżo starty czarny pieprz  

FOR THE RED WINE SAUCE 

- 2 tbsp olive oil 
- 200g beef trimmings (ask the butcher 

to reserve these when trimming the fillet) 
- 4 large shallots, peeled and sliced 
- 12 black peppercorns 
- 1 bay leaf 
- 1 thyme sprig 
- Splash of red wine vinegar 
- 1 x 750ml bottle red wine 
- 750ml beef stoc 

SOS Z CZERWONEGO WINA 
  
- dwie łyżki oliwy z oliwek 
- 200g skrawek wołowego mięsa (zapytaj 

rzeźnika o resztki z filetowania) 
- cztery duże obrane i pokrojone szalotki 
- dwanaście ziarenek pieprzu 
- liść laurowy 
- Odrobinę czerwonego octu winnego 
- 750ml czerwonego wina 
- 750ml rosołu wołowego 

  

https://www.gordonramsay.com/gr/recipes/beef-wellington/


I. Wrap each piece of beef tightly in a triple 
layer of cling film to set its shape, then 
chill overnight. 

II. Remove the cling film, then quickly sear 
the beef fillets in a hot pan with a little 
olive oil for 30-60 seconds until browned 
all over and rare in the middle. Remove 
from the pan and leave to cool. 

III. Finely chop the mushrooms and fry in a 
hot pan with a little olive oil, the thyme 
leaves and some seasoning. When the 
mushrooms begin to release their juices, 
continue to cook over a high heat for about 
10 minutes until all the excess moisture has 
evaporated and you are left with a 
mushroom paste (known as a duxelle). 
Remove the duxelle from the pan and leave 
to cool. 

IV. Cut the pastry in half, place on a lightly 
floured surface and roll each piece into a 
rectangle large enough to envelop one of 
the beef fillets. Chill in the refrigerator. 

I. Zawiń kawałki wołowiny w trzy warstwy 
folii spożywczej, tak aby nadać mięsu 
kształt. Trzymaj na noc w lodówce. 

II. Usuń folię spożywczą a następnie szybko 
obsmaż z obu stron (na rozgrzanej patelni z 
odrobiną oliwy z oliwek) 30-60 sekund. 
Mięso ma krwiste w środku i przypieczone 
na bokach. Zdejmij je z patelni a następnie 
ostudź. 

III. Drobno pokrojone grzyby smaż na patelni 
z rozgrzaną oliwą z oliwek, dodaj liście 
tymianku i trochę przypraw. Gdy grzyby 
zaczną puszczać soki smaż przez następne 
dziesięć minut, do czasu wyparowania 
nadmiaru wody. Przyrządzone w ten 
sposób nazywają się duxelles. Zdejmij 
mieszankę z patelni, ostudź. 

IV. Podziel ciasto francuskie na dwie połowy, 
oprósz blat odrobiną mąki. Zroluj oba duże 
prostokąty tak, aby zmieściło się w nich 
mięso. Ochłódź w lodówce.  

V.  Lay a large sheet of cling film on a work 
surface and place 4 slices of Parma ham in the 
middle, overlapping them slightly, to create a 
square. Spread half the duxelle evenly over the 
ham. 

VI. Season the beef fillets, then place them on 
top of the mushroom-covered ham. Using the 
cling film, roll the Parma ham over the beef, 
then roll and tie the cling film to get a nice, 
evenly thick log. Repeat this step with the 
other beef fillet, then chill for at least 30 
minutes. 

V.   Rozłóż spory kawałek folii spożywczej na 
blacie kuchennym, na środku połóż cztery 
kawałki szybki parmeńskiej. Delikatnie je na 
siebie nałóż tak, aby utworzyć kwadrat. 
Dokładnie rozsmaruj po plastrach połowę 
mieszanki z grzybów. 

VI.  Dopraw kawałki wołowiny, a następnie 
połóż je na szynce. Używając folii spożywczej, 
zroluj szynkę wokół wołowiny. Trzymaj folię 
ciasno, blisko siebie — tak, aby uzyskać ładną, 
równie zwiniętą roladę (?). 

VII.  Brush the pastry with the egg wash. 
Remove the cling film from the beef, then 
wrap the pastry around each ham-wrapped 
fillet. Trim the pastry and brush all over with 
the egg wash. Cover with cling film and chill 
for at least 30 minutes. 

VII.  Posmaruj ciasto francuskie mieszanką z 
jajek. Usuń folię spożywczą z wołowiny a 
następnie owiń ją ciastem francuskim. Przytnij 
je, a następnie obtocz mieszanką z jajek. Okryj 
to folią spożywczą i chłódź przez przynajmniej 
pół godziny.  



VIII. Meanwhile, make the red wine sauce. 
Heat the oil in a large pan, then fry the beef 
trimmings for a few minutes until browned on 
all sides. Stir in the shallots with the 
peppercorns, bay and thyme and continue to 
cook for about 5 minutes, stirring frequently, 
until the shallots turn golden brown. 

VIII. W międzyczasie, zrób sos. Rozgrzej 
oliwę na dużej patelni, a następnie smaż 
skrawki wołowiny do czasu aż zarumienią się z 
wszystkich stron. Dodaj szalotki, ziarnka 
pieprzu, liść laurowy i tymianek — dokładnie 
wymieszaj. Następnie gotuj jeszcze przez pięć 
minut, mieszając regularnie, dopóki cebulka 
się nie zarumieni.  

IX.  Pour in the vinegar and let it bubble for a 
few minutes until almost dry. Now add the 
wine and boil until almost completely reduced. 
Add the stock and bring to the boil again. 
Lower the heat and simmer gently for 1 hour, 
removing any scum from the surface of the 
sauce, until you have the desired consistency. 
Strain the liquid through a fine sieve lined with 
muslin. Check for seasoning and set aside. 

IX. Wlej ocet winny i pozwól mu odparować. 
Dodaj wino, a potem gotuj do zredukowania. 
Nalej rosół, a następnie czekaj do zagotowania. 
Zmniejsz temperaturę i duś delikatnie przez 
godzinę do uzyskania satysfakcjonującej cię 
konsystencji. Pamiętaj, by usuwać wszystkie 
szumowiny. Przecedź sos przez cienkie sito 
wyłożone muślinem. W razie potrzeby dopraw 
a następnie zostaw do ostygnięcia.  

X. When you are ready to cook the beef 
wellingtons, score the pastry lightly and brush 
with the egg wash again, then bake at 200°C/
Gas 6 for 15-20 minutes until the pastry is 
golden brown and cooked. Rest for 10 minutes 
before carving. 

X. Najpierw wstaw wellingtona do piekarnia, 
aby ciasto się trochę podpiekło. Następnie zrób 
kąpiel z jajek i wstaw roladę na 200°C na 
15-20 minut. Danie będzie gotowe, gdy ciasto 
zbrązowieje. Odczekaj dziesięć minut przed 
krojeniem.  

XI. Meanwhile, reheat the sauce. Serve the 
beef wellingtons sliced, with the sauce as an 
accompaniment. 

XI. W międzyczasie — podgrzej sos. Serwuj 
wellingtona w plastrach polanych sosem 


