
 

TOP 8 WEGETARIAŃSKICH KANAPEK
NA DRUGIE ŚNIADANIE

przepisy.pl



Kanapka z gorgonzolą i gruszką
przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

cienkie kromki chleba wileńskiego z suszonymi owocami (żurawina i
śliwka) - 8 sztuk

Rama 100% Roślinna - 30 gramów

rukola - 30 gramów

gruszka - 1 sztuka

ser gorgonzola - 80 gramów

orzechy włoskie - 20 gramów

syrop z octu balsamicznego - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Gorgonzolę porwij na mniejsze kawałki, gruszkę obierz i pokrój w pół plastry, orzechy delikatnie rozkrusz.

2. Kromki chleba obficie posmaruj margaryną. Na czterech kromkach ułóż rukolę, nałóż kawałki sera, a między ser wciśnij

orzechy.

3. Tak przygotowana kanapkę polej z wierzchu syropem z octu balsamicznego. Nałóż gruszkę, następnie przykryj drugą

kromką chleba i dociśnij.

4. Przekłuj wykałaczką i przetnij pod skosem na dwa trójkąty. Trójkąty ułóż na talerzu, w środek włóż chipsy z suszonych

pomidorów.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-z-gorgonzola-i-gruszka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka z tempeh
przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

ciabatta - 3 sztuki

tempeh - 15 gramów

Rama 100% Roślinna - 4 gramy

kiełki sojowe - 20 gramów

marchewka średnia - 1 sztuka

kawałek świeżego imbiru - 1 sztuka

orzechy ziemne - 2 łyżki

sos sojowy - 2 łyżki

olej sezamowy - 1 łyżka

strąk ostrej papryki - 1 łyżka

kolendra - 1 pęczek

liście sałaty lodowej - 8 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Bułki przekrój na pół, wydrąż z nich miąższ, posmaruj margaryną i włóż na 4 minuty do nagrzanego do 190° C piekarnika.

2. W międzyczasie tempeh pokrój w paseczki, marchew zetrzyj na tarce, imbir obierz i także zetrzyj na tarce, a chili i kolendrę

posiekaj.

3. Na rozgrzanej patelni, bez tłuszczu, obsmaż warzywa i orzechy. Kiedy będą już ciepłe, dodaj tempeh, sos sojowy, olej

sezamowy, imbir, kolendrę i chili. Całość dokładnie wymieszaj.

4. Gorący farsz zawiń w liście sałaty i ułóż między opieczonymi bułkami.

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

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


Kanapka klubowa
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo pełnoziarniste, kromki - 6 sztuk

Rama 100% Roślinna - 40 gramów

cukinia - 1 sztuka

awokado - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

sól do smaku

pieprz do smaku

garść kiełków słonecznika - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Czosnek posiekaj drobno i rozmieszaj dokładnie z margaryną, dopraw do smaku. Tak przygotowana margaryną posmaruj

kromki pieczywa.

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

pestkę. Łyżką stołową jednym ruchem wydrąż miąższ, a następnie pokrój w plastry.

3. Cukinię pokrój wzdłuż w cienkie plastry – rozłóż na papierowym ręczniku i oprósz lekko solą. Po kilku minutach zbierz

papierowym ręcznikiem wodę.

4. Kromki pieczywa posmaruj czosnkową margaryną i opiecz krótko na ruszcie w rozgrzanym do 200° C piekarniku.

Przygotuj dwie klubowe kanapki: na dwie kromki pieczywa nałóż dekoracyjnie plastry cukinii, na kolejne dwie nałóż plastry

awokado oraz kiełki słonecznika. Pozostałe dwie kromki pozostaw.

5. Na kromkę pieczywa z cukinią nałóż kromkę z awokado i kiełkami – przykryj trzecią, „pustą” kromką. Złóż w ten sposób

dwie kanapki. Kanapki przyciśnij lekko dłonią, przekrój po przekątnej na pół i od razu podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-klubowa-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pełnoziarniste kanapki z wegańskim smalcem z cieciorki
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo pełnoziarniste, kromki - 8 sztuk

Rama 100% Roślinna - 20 gramów

cieciorka z puszki - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

małe jabłko - 1 sztuka

majeranek suszony - 0.5 łyżeczek

miód - 1 łyżeczka

chili w proszku - 1 szczypta

sok z 1/4 cytryny

natka pietruszki do dekoracji

sól do smaku

pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Ciecierzycę zmiksuj na gładko, wcześniej odkładając ok. 20 ziaren. Cebulę oraz jabłko pokrój w drobną kostkę. Odłożone

ziarna ciecierzycy wymieszaj z miodem oraz chilli, wyłóż na blachę z pergaminem i wstaw do nagrzanego do 180° C

piekarnika na 10 minut.

2. Na patelni rozgrzej margarynę, przesmaż cebulę, następnie dodaj jabłko oraz majeranek.

3. Cebulę z jabłkiem dodaj do zmiksowanej ciecierzycy. Dopraw do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny i wymieszaj.

4. Przygotowany wegetariański smalec nałóż na kromki pieczywa. W kanapki „powtykaj” chrupiące ziarna cieciorki, kanapki

udekoruj listkami pietruszki i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pelnoziarniste-kanapki-z-weganskim-smalcem-z-cieciorki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka z pieczonymi warzywami
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

ciabatta - 4 sztuki

Rama 100% Roślinna - 40 gramów

czerwone pesto - 1 łyżka

czerwona papryka - 1 sztuka

bakłażan - 1 sztuka

cukinia - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

bazylia, doniczka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

rukola - 50 gramów

kapary - 2 łyżki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

ostra papryka w proszku - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Posiekaj kapary i czosnek, a bazylię pokrój w cienkie paseczki.

2. Warzywa pokrój w plastry, pomieszaj z oliwą i ostra papryką. Umieść na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem.

Całość wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika na 10 minut.

3. Po tym czasie warzywa wystudź. Pomieszaj z czerwonym pesto, czosnkiem, bazylią i kaparami.

4. Bułkę ciabaty przetnij na pół, posmaruj obficie margaryną, połóż sałatę i po jednym plastrze każdego z warzyw.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-z-pieczonymi-warzywami-2
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tosty z masłem orzechowym
przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

orzechy ziemne - 300 gramów

Rama 100% Roślinna - 100 gramów

chleb tostowy, kromki - 3 sztuki

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

kmin rzymski - 1 szczypta

dżem z jeżyn

truskawki - 3 sztuki

Sposób przygotowania:

1. W kielichu blendera umieść margarynę, kawałek chili, orzechy, dodaj łyżkę wody. Wszystko razem dokładnie zmiksuj do

uzyskania jednorodnej masy. Całość dopraw do smaku szczyptą kminu.

2. Truskawki pokrój w cienkie plastry. Chleb tostowy opiecz w tosterze, okrój ze skóry, jedną połowę chleba posmaruj

powstałym masłem orzechowym, drugą połowę - dżemem.

3. Na kromkę z masłem orzechowym ułóż pokrojone w plastry truskawki i przykryj ją kromką z dżemem.

4. Pokrój kanapki w paluchy o grubości 1 cm i ułóż je na talerzu budując studnie. Podawaj z chipsami jabłkowymi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tosty-z-maslem-orzechowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka z awokado i pieczoną papryką
przepisy.pl

25 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

kromka chleba wieloziarnistego - 8 sztuk

czerwone papryki - 2 sztuki

Rama 100% Roślinna - 30 gramów

dojrzałe awokado - 2 sztuki

mały strąk ostrej papryki chili - 1 sztuka

zielone oliwki nadziewane papryką - 8 sztuk

limonka - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 2 łyżki

natka kolendry - 1 pęczek

nasiona chia - 2 łyżki

chipsy z pomidora

Sposób przygotowania:

1. Paprykę zawiń w folię i upiecz w piekarniku nagrzanym do 190° C. Piecz przez około 20 minut. Paprykę wyjmij z

piekarnika, odstaw do wystygnięcia, następnie obierz ze skóry i usuń pestki.

2. Paprykę pokrój w paski, a kolendrę, ząbek czosnku i papryczkę chili drobno posiekaj.

3. Awokado obierz ze skóry, w misce połącz z oliwą, sokiem z limonki, kolendrą, czosnkiem i papryczką chili. Rozgnieć

widelcem, tworząc pastę.

4. Do pasty z awokado dodaj nasiona chia, całość wymieszaj. Jeśli uznasz, że zachodzi taka potrzeba, dopraw całość do

smaku szczyptą soli.

5. Kromki chleba posmaruj obficie margaryną, na połowę kromek nałóż pastę z awokado, następnie paski papryki, całość

przykryj drugą połową kromek.

6. Na wykałaczki nadziej po jednej oliwce - tak przygotowanymi wykałaczkami zepnij kanapkę i przekrój na pół. Kanapki

podawaj z suszonymi chipsami z pomidorów lub papryki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-z-awokado-i-pieczona-papryka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka z awokado i buraczkami
przepisy.pl

15 minut 3 osoby Łatwe

Składniki:

bułka wieloziarnista typu bagietka - 1 sztuka

Rama 100% Roślinna - 40 gramów

buraki tarte w słoiku - 1 słoik

awokado - 1 sztuka

rukola - 100 gramów

Ser kozi miękki - 100 gramów

olej - 1 łyżka

folia spożywcza plastikowa

folia aluminiowa do pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Bagietkę pokrój w 15 cm odcinki, odcinając początek i koniec bułki. Wydrąż ją, aby była pusta w środku.

2. Awokado obierz, pokrój w plastry. Buraki przełóż na durszlak i odciśnij z soku.

3. 30-centymetrowy odcinek foli spożywczej delikatnie posmaruj olejem. Po środku na odcinku około 15 cm ułóż sałatę rukolę

i tarte buraki ze słoika, na burakach połóż kozi ser, całość przykryj plastrami awokado. Folię dość ściśle zroluj, zawijając

wszystkie składniki w środku.

4. Końce folii przełóż przez środek bagietki. Składniki kanapki wciągnij do środka bułki i przytrzymując je jedną ręką,

wyciągnij folię, tak aby składniki pozostały w środku bagietki.

5. Folię aluminiowa posmaruj delikatnie margaryną i ułóż na niej kanapkę. Całość zawiń. Wstaw do nagrzanego do 190° C

piekarnika na około 10 minut. Kanapkę podawaj przeciętą na skos na pół z warzywnym crudite.

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

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

