
CHICKEN KATSU CURRY 
 

081072 

 
S&B 

Golden Curry medium 

Μείγμα για ιαπωνικό 

κάρρυ  

μετρίως καυτερό 
10 x 240 gr 

071122 

 

Panko Breadcrumbs 

Τριμμένη Φρυγανιά 

“Panko” 

10 kg 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Για την σάλτσα κάρρυ: 

4 κύβους ιαπωνικής σάλτσας κάρρυ 

1 μεγάλο κρεμμύδι 

1 μεγάλη πατάτα 

800 ml νερό 

 

Για το κοτόπουλο katsu: 

80 γρ. ιαπωνική τριμμένη φρυγανιά Panko 

4 κσ αλεύρι 

4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο 

1 αβγό 

φιστικέλαιο για βαθύ τηγάνισμα 

 

Συνοδευτικά: 

400 γρ. βρασμένο ρύζι σούσι ή γιασεμιού ή μπασμάτι 

Σάλτσα Tonkatsu 

30 γρ. Ραπάνι τουρσί 

30 γρ. Κολοκύθα τουρσί 

4 βραστά αβγά 

 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

1. Κόβουμε το κρεμμύδι, την πατάτα και το καρότο σε 

μικρούς κύβους και τους προσθέτουμε σε μια μεγάλη 

κατσαρόλα που έχουμε γέμιση στο ήμισυ με νερό. 

2. Αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι 

να μαλακώσουν λίγο τα λαχανικά.  

3. Βγάζουμε την κατσαρόλα από την φωτιά και 

προσθέτουμε τους κύβους κάρρυ. Χαμηλώνουμε την 

φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσουν για 10 λεπτά, 

ανακατεύοντας έως ότου πήξη η σάλτσα κάρρυ. 

4. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα κοτόπουλο  και τα 

αλευρώνουμε. Τα περνάμε από χτυπημένο αβγό και μετά 

από φρυγανιά Panko. 

5. Τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε βαθύ τηγάνι ή σε φριτέζα 

μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει. 

6. Για να το σερβίρουμε κόβουμε το κοτόπουλο Katsu σε 

λωρίδες και το τοποθετούμε πάνω από το ρύζι. Έπειτα 

ρίχνουμε από πάνω την σάλτσα κάρρυ και συνοδεύουμε 

με λαχανικά τουρσί, την σάλτσα Tonkatsu και το βραστό 

αβγό.  

 

141023 

 

Levo 

Peanut Oil 

Φιστικέλαιο 

12 x 750 ml 

  

011035 

 
Golden Crane 

Sushi Rice 

Ρύζι για Σούσι 

κοντόκοκκο 

10 kg 
 

 

011002 

Golden Crane 

Jasmine Rice 

Ρύζι Γιασεμιού 

20 kg 

011023 

Royal Elephant 

Jasmine Rice 

Ρύζι Γιασεμιού 

18 kg  

 

011026 

Rani Gold 

Basmati Rice 

Ρύζι Μπασμάτι  

20 kg 

081164 

 
Yummyto 

Tonkatsu Sauce 

Σάλτσα Τονκάτσου 

6 x 1,8 lt 

081064 

Seafood Market 

Pumpkin Stripes for Sushi 

Κολοκύθα τουρσί 

10 x 1000 gr 

081074 

Seafood Market 

Radish Pickled Strips 

Ραπάνι τουρσί σε λωρίδες 

10 x 1000 gr 

  

 


