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Wrap z pastą jajeczną, kurczakiem wędzonym i kukurydzą
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 3 łyżki

placki tortilla z mąki kukurydzianej - 2 sztuki

Ketchup Hellmann's Łagodny - 1 łyżeczka

wędzony kurczak - 100 gramów

jajka ugotowane na twardo - 2 sztuki

kukurydza z puszki - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Tortille opiecz chwilę na suchej patelni, a następnie ostudź. Mięso kurczaka pokrój na drobne kawałki.

2. Ugotowane jajka rozgnieć widelcem i połącz w miseczce z sosem i ketchupem Hellmann's, odsączoną kukurydzą oraz

kurczakiem. Wymieszaj i dopraw do smaku.

3. Gotową pastę nałóż na placki tortilli. Brzegi placków załóż do środka, a następnie ściśle zroluj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wrap-z-pasta-jajeczna-kurczakiem-wedzonym-i-kukurydza
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki pita
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

chleb pita - 2 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 2 łyżki

pomidorki koktailowe - 4 sztuki

olej - 1 łyżka

Rama Classic - 2 łyżki

pesto bazyliowe - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Pokrój chleb w kostki o krawędziach 4x4 cm. Pokrojone kawałki posmaruj wewnątrz margaryną Rama i podsmaż na

suchej patelni (bez żadnych tłuszczy).

2. Pokrój pomidory na pół i podsmaż na oliwie od strony przekrojenia.

3. Posmaruj kromki pity sosem Hellmann's, połóż podsmażone pomidory i udekoruj bazyliowym pesto.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapki-pita
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bezglutenowa kanapka
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 3 łyżki

pieczywo bezglutenowe, kromki - 4 sztuki

jajko na twardo - 2 sztuki

ogórek świeży - 50 gramów

rzodkiewka - 4 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Ogórka oraz rzodkiewki zetrzyj na grubej tarce.

2. Ugotowane na twardo jajka rozgnieć w miseczce widelcem. Dodaj sos czosnkowy, rzodkiewkę oraz odciśniętego ogórka.

Wymieszaj.

3. Gotową pastę jajeczną nałóż na dwie kromki pieczywa i przykryj pozostałymi dwoma. Kanapki ściśnij lekko dłonią i pokrój

na trójkąty.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bezglutenowa-kanapka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Warzywne sticksy z ziołowym dipem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 6 łyżek

seler naciowy, łodyga - 1 sztuka

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

marchewka - 1 sztuka

ogórek - 1 sztuka

jogurt grecki - 2 łyżki

zioła prowansalskie - 0.5 łyżeczek

natka pietruszki - 1 pęczek

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie warzywa umyj i oczyść a następnie pokrój w 8-10 cm długości paluszki. Pokrojone warzywa włóż np. do

szklanki.

2. W miseczce wymieszaj sos Hellmann’s z jogurtem, dodaj sok z cytryny, zioła oraz posiekaną natkę. Dip dopraw do smaku i

podawaj wraz z warzywnymi paluszkami jako przekąskę. Tip: Oczyszczając warzywa najbardziej skup się na selerze, gdyż

należy obrać go dokładnie z włókien.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/warzywne-sticksy-z-ziolowym-dipem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka hawajska z szynką i ananasem
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo tostowe, kromki - 4 sztuki

szynka konserwowa - 4 plastry

ananas z puszki - 2 plastry

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 2 łyżeczki

ser żółty - 30 gramów

posiekana natka pietruszki - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Kromki pieczywa opiecz krótko na rozgrzanej patelni i wytnij z nich duże koła, np. szklanką.

2. Szynkę, ananasa oraz żółty ser pokrój w drobną kostkę. Wszystko przełóż do miseczki, dodaj sos Hellmann's oraz

posiekaną natkę i wymieszaj.

3. Przygotowaną pastę nałóż na dwie kromki pieczywa i przykryj pozostałymi dwoma. Przyciśnij lekko dłonią a następnie

zawiń w śniadaniowy papier.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-hawajska-z-szynka-i-ananasem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka na drugie śniadanie z kurczakiem i surówką
„colesław”

przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

chleb orkiszowy lub wieloziarnisty, kromki - 4 sztuki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 2 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 1 łyżka

biała kapusta - 0.25 sztuk

Przyprawa do złotego kurczaka Knorr - 1 opakowanie

Rama Classic

marchewka - 0.5 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Pierś z kurczaka przekrój wzdłuż na pół aby filety były cieńsze, oprósz przyprawą Knorr i usmaż lub upiecz aż mięso

będzie odpowiednio wysmażone i soczyste.

2. Kapustę poszatkuj, marchewkę zetrzyj na tarce o dużych oczkach i wymieszaj wszystko z sosem i ketchupem Hellmann's.

3. Kromki chleba posmaruj margaryną Rama – dzięki temu chleb się nie rozmoczy. Nałóż surówkę z kapusty.

4. Na wierzchu ułóż mięso pokrojone w cienkie plastry. Kanapkę przykryj drugą kromką posmarowanego chleba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-na-drugie-sniadanie-z-kurczakiem-i-surowka-coleslaw
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapki z pastą czosnkową i ziołami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

twarożek - 150 gramów

grahamki - 4 sztuki

czosnek ząbki - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

natka pietruszki - 0.5 pęczków

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Czosnek rozgnieć i wymieszaj z twarożkiem, majonezem, posiekaną natką pietruszki i ziołami prowansalskimi.

2. Bułeczki przekrój na pół i posmaruj margaryną, następnie nałóż pastę.

3. Gotowe kanapki możesz udekorować gałązkami natki 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-czosnkowa-i-ziolami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

