
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PRZEPISÓW NA KANAPKI 

Z ŁOSOSIEM 
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Kanapki z tatarem na pieczywie pełnoziarnistym
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo pełnoziarniste, kromki - 8 sztuk

Rama 100% Roślinna - 20 gramów

łosoś wędzony w kawalku - 100 gramów

kapary - 2 łyżki

ogórek kiszony - 1 sztuka

pestki słonecznika - 1 łyżka

cebula czerwona mała - 1 sztuka

koperek świeży - 0.5 pęczków

oliwa z oliwek - 1 łyżka

sok z cytryny - 1 łyżka

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

garść kiełków słonecznika - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Łososia, ogórka i cebulę pokrój w drobną kostkę. Koperek posiekaj, a pestki słonecznika upraż na suchej rozgrzanej

patelni.

2. Przygotowane składniki tatara połącz ze sobą, dodaj oliwę, kapary, pieprz oraz sok z cytryny i wymieszaj.

3. Kromki pieczywa posmaruj margaryną Rama, rozłóż na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem i zapiecz krótko w

mocno nagrzanym piekarniku.

4. Gotowy tatar nałóż na zapieczone kromki pieczywa, udekoruj kiełkami słonecznika i podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-z-tatarem-na-pieczywie-pelnoziarnistym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki z łososiem wędzonym i awokado
przepisy.pl

15 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

pieczywo pełnoziarniste, kromki - 8 sztuk

Rama 100% Roślinna - 30 gramów

łosoś wędzony - 8 plastrów

awokado - 1 sztuka

papryczka chilli - 1 sztuka

garść rukoli - 2 sztuki

świeża kolendra - 1 pęczek

cebula czerwona mała - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 1 łyżka

sól do smaku

pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Margarynę połącz z posiekanym czosnkiem, dopraw do smaku odrobiną soli, pieprzu i wymieszaj. Posmaruj nią kromki

pieczywa i zapiecz krótko w nagrzanym do 200° C piekarniku.

2. Awokado przekrój na pół ostrym nożem, następnie „brodę” noża wbij ostrożnie w pestkę owocu, przekręć nóż i wyjmij

pestkę. Awokado pokrój w kostkę 0,5 x 0,5 cm.

3. Cebulę oraz papryczkę chilli pokrój w drobną kostkę. W misce wymieszaj pokrojone awokado, rukolę, cebulę, chilli oraz

pokrojoną drobno kolendrę oraz oliwę. Całość wymieszaj, doprawiając do smaku.

4. Przygotowana sałatkę nałóż na kromki pieczywa. Następnie plastry łososia nałóż na sałatkę, udekoruj listkami kolendry i

podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-z-lososiem-wedzonym-i-awokado
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące kanapki z łososiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

chrupkie pieczywo, kromki - 8 sztuk

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem

łosoś wędzony - 150 gramów

ogórek - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 8 sztuk

rzodkiewka - 2 sztuki

zielona sałat kilka liści

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa posmaruj sosem Hellmann's, następnie ułóż na nich sałatę i łososia.

2. Ogórka, pomidorki i rzodkiewkę pokrój w cienkie plasterki.

3. Na łososiu zrób kilka kropek z sosu Hellmann's i ułóż świeże warzywa. Podawaj od razu po przygotowaniu.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/chrupiace-kanapki-z-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki z marynowanym łososiem i kaparami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo typu maca, kromki - 4 sztuki

Rama z masłem z solą morską - 2 łyżki

marynowany łosoś z koperkiem - 4 plastry

rukola

kapary w zalewie - 1 łyżka

świeży koperek do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa posmaruj cienko margaryną Rama.

2. Rukolę umyj i osusz, a następnie rozłóż ją na pieczywie. Plastry marynowanego łososia zwiń w różyczki i ułóż na sałacie.

3. Wierzch posyp odsączonymi kaparami i udekoruj gałązkami koperku.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-z-marynowanym-lososiem-i-kaparami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki z pastą z pieczonego łososia z marynowanymi
warzywami

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo z ziarnami, kromki - 4 sztuki

Rama z masłem - 2 łyżki

upieczony filet z łososia - 150 gramów

mieszane mini pikle - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

czerwona cebula - 1 sztuka

kapary - 1 łyżka

sok z połowy cytryny

sałata karbowana ciemna

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa opiecz chwilę, aby były chrupkie. Następnie wystudź i posmaruj cienką warstwą margaryny Rama.

2. Upieczonego łososia rozgnieć dokładnie w miseczce widelcem, dodaj majonez, sok z cytryny, posiekane kapary.

Wszystko dokładnie wymieszaj tak, aby powstała pasta.

3. Kromki pieczywa posmaruj przygotowaną pastą, na wierzchu ułóż kawałki pikli. Kanapki udekoruj sałatą, krążkami

czerwonej cebuli oraz natką pietruszki.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-z-pasta-z-pieczonego-lososia-z-marynowanymi-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasta łososiowa na grzankach
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bułki z ziarnami - 2 sztuki

łosoś wędzony - 150 gramów

Rama Classic

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

jajko - 3 sztuki

czarne oliwki - 6 sztuk

koperek kilka gałązek

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo. Następnie odstaw do ostygnięcia, obierz. Dwa jajka zmiksuj z majonezem.

2. Łososia pokrój na mniejsze kawałki, dodaj do jajek i miksuj aż powstanie gładka pasta.

3. Bułeczki przekrój na pół i posmaruj margaryną. Umieść w rozgrzanym do 160 stopni piekarniku i piecz ok 10 minut aż

powstaną chrupiące grzanki.

4. Gotowe grzanki posmaruj pastą łososiową.

5. Pozostałe jajko pokrój w cząstki, a oliwki w plasterki. Grzanki udekoruj cząstkami jajka, plasterkami oliwek i gałązką

koperku.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-lososiowa-na-grzankach
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Zielona kanapka z pastą z awokado i łososiem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bagietka wieloziarnista - 1 sztuka

Rama z masłem z solą morską

łosoś wędzony - 100 gramów

dojrzałe awokado - 1 sztuka

jajka - 2 sztuki

pomidor - 2 sztuki

rukola do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Jaja ugotuj na twardo. Następnie wystudź je, obierz i przełóż do miski.

2. Awokado obierz i wyjmij łyżką miękki miąższ. Teraz połącz awokado z jajkami za pomocą blendera lub widelca tak aby

powstała pasta.

3. Bagietkę przekrój wzdłuż na pół a następnie pokrój na mniejsze kawałki. Każdy kawałek posmaruj margaryną Rama z

masłem i zieloną pastę z awokado.

4. Teraz połóż na kanapkach kawałki wędzonego łososia.

5. Pomidora pokrój w cienkie plasterki i połóż na łososiu. Kanapki udekoruj listkami rukoli i podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/zielona-kanapka-z-pasta-z-awokado-i-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

