
 

DRUGIE ŚNIADANIE
BAJGLE I MUFFINKI

przepisy.pl



BLT bajgiel
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bajgle - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

boczek wędzony - 8 plastrów

pomidory - 2 sztuki

sałata lodowa

pieczony indyk - 150 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bajgle przetnij na pół i umieść na 4 minuty w nagrzanym do 180*C piekarniku.

2. Zapieczone bajgle posmaruj majonezem -sprawi on, że kanapka nabierze delikatnego

kremowego smaku .

3. Pomidory pokrój w plastry. Porwij liście sałaty.

4. Boczek pokrój w mniejsze kawałki, wrzuć na gorącą patelnię i smaż aż tłuszcz się wytopi a

kawałki boczku będą chrupiące.

5. Na posmarowane kromki ułóż liście sałaty, połóż plastry pomidora , indyka i boczku. Kanapkę

przykryj wierzchnią warstwą bułki. Przekrój na pół.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki a la pizza
przepisy.pl

30 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

mąka - 2 szklanki

suche drożdże - 7 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

ciepła woda - 0.5 szklanek

jajko - 1 sztuka

sól - 1 szczypta

cukier - 1 łyżeczka

tarta mozzarella - 0.5 szklanek

starty parmezan - 3 łyżki

kiełbasa chorizo pikantna - 500 gramów

oliwki zielone - 100 gramów

zioła prowansalskie - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Cukier, sól i drożdże rozpuść w ciepłej wodzie. Powstały płyn połącz mąką i jajkiem. Dokładnie

wyrób ciasto tak, aby było elastyczne i gładkie. Jeśli ciasto będzie zbyt luźne, dodaj więcej mąki i

podobnie jeśli będzie zbyt twarde, dodaj odrobinę więcej wody. Ciasto przełóż do miski, przykryj

ściereczką i odstaw na około 60 minut w ciepłe miejsce, aby wyrosło.

2. Kiełbasę pokrój w plasterki – podsmaż ją na patelni tak, aby się wytopiło z niej trochę tłuszczu.

3. Ciasto delikatnie pomieszaj z serem, kiełbasą razem z tłuszczem, oliwkami i ziołami.

4. Powstałą w ten sposób mieszankę rozłóż do foremek na muffinki wcześniej wysmarowanych

olejem.

5. Całość wstaw do nagrzanego do 200*C piekarnika na około 20 minut. Podawaj z dipem

czosnkowym.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bajgiel z hamburgerem z kurczaka i sadzonym
jajkiem

przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bajgle - 4 sztuki

pesto z bazylii - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

pierś z kurczaka 300g - 2 sztuki

kapary - 2 łyżki

mała czerwona cebula - 1 sztuka

ostra papryczka chilli - 1 sztuka

natka kolendry - 1 pęczek

jajka - 4 sztuki

liść sałaty lodowej - 4 sztuki

rzodkiewka - 8 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Czerwoną cebulę i chili pokrój w drobną kosteczkę, kapary i kolendrę posiekaj.

2. Piersi z kurczaka pokrój w grubą kostkę, włóż do blendera, dodaj dwie łyżki majonezu, kilkoma

ruchami miksera spraw aby mięso się rozdrobniło. Zmiksowane piersi przełóż do miski połącz z

wcześniej pokrojonymi składnikami. Z kurczaków uformuj cztery tej samej wielkości kule, a

następnie spłacz je do grubości 1 cm.

3. Tak przygotowane hamburgery smaż na grillu lub patelni po około 4 minuty z każdej strony, tak

aby nie były surowe w środku.

4. Bajgle przetnij na pół umieść na 4 minuty w nagrzanym do 180*C piekarniku. W tym czasie

usmaż cztery jajka sadzone.

5. Majonez pomieszaj z pesto, tak przygotowaną pasta posmaruj bułki. Majonez z pesto sprawi,

że kanapka nie będzie sucha i nabierze przy tym majonezowo-bazyliowego smaku.

6. Na spód bułki ułóż liść sałaty. Na sałatę połóż hamburgera z kurczaka. Na wierzchu ułóż jajka

sadzone. Kanapkę przykryj wierzchnią warstwą bułki . Podawaj np. z rzodkiewkami

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Chrupiące Bajgle z sezamem
przepisy.pl

10 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 4 szklanki

cukier - 1 łyżka

mleko chude - 1 szklanka

jajka - 3 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

świeże drożdże piekarnicze - 14 gramów

sól - 1 szczypta

miód - 2 łyżki

ziarna sezamu do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. W ciepłym mleku maksymalnie 40 st. C rozpuść drożdże z cukrem i szczyptą soli. Dodaj kilka

łyżek mąki. Zaczyn odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce przykrywając go ściereczka z wierzchu

2. Po tym czasie do pracującego zaczynu dodaj trzy i pół szklanki mąki, dwa jaja, majonez. Ciasto

zagnieć - powinno być gładkie, elastyczne ale w miarę zwarte. Jeśli jest za suche - trzeba dodać

wody, jeśli zbyt luźne dosypać maki.

3. Ciasto odstaw pod przykryciem na około 60 minut w ciepłe miejsce - powinno podwoić swoją

objętość. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnice oprószoną mąką. Ciasto zagnieć kilkoma ruchami

ręki. Podziel na ok. 12 kawałków. Każdy kawałek zroluj na stolnicy formując sporej wielkości kule.

Następnie rozpłaszcz je, środek wytnij np. kieliszkiem tworząc mały otwór w krążku. Bajgle ułóż na

podsypanej mąką blasze i odstaw na kolejne 10- 15 minut pod przykryciem.

4. W między czasie zagotuj w szerokim garnku około 2 litrów wody z miodem i rozgrzej piekarnik

do 200 st. C. Bajgle pojedynczo przekładaj do prawie wrzącej wody (ważne żeby nie bulgotała)

gotuj około minuty, a następnie delikatnie przekręć bajgle na drugą stronę.

5. Obgotowane bajgle przełóż na blachę, Posmaruj z wierzchu rozkłóconym jajkiem i oprósz

ziarnem sezamu. Piecz w nagrzanym do 200 st. C piekarniku około 20-25 minut. Aż skórka zrobi

się złocista i chrupiąca.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kanapka z kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bułka pełnoziarnista - 4 sztuki

gotowany kurczak - 250 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

relish ogórkowy - 2 łyżki

czerwona cebula - 2 łyżki

szpinak - 80 gramów

ser cheddar - 4 plastry

Sposób przygotowania:

1. W misce połącz kawałki kurczaka, połowę majonezu Hellmann's, relish, cebulę i wymieszaj.

2. Bułki przekrój i posmaruj pozostałym majonezem.

3. Przygotowaną masę nałóż równomiernie na 4 dołu bułek, przykryj każdą z nich liśćmi szpinaku,

nałóż plaster sera a na koniec przykryj kanapki górą bułki.

4. Kanapki grilluj z obu stron po 4 minuty, do momentu gdy pieczywo jest zarumienione a ser w

środku roztopił się.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki z serem feta i szpinakiem
przepisy.pl

30 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

mrożony szpinak - 400 gramów

wędzony boczek - 100 gramów

cebula - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

ostra papryka - 1 szczypta

kostka sera feta - 150 gramów

mąka - 1 szklanka

mąka do oprószenia foremek - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100
gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

roztrzepane jajka - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Ser feta pokrój w kosteczkę, szpinak rozmroź i odciśnij z wody.

2. Boczek i cebulę pokrój w drobną kosteczkę. Podsmaż na patelni, gdy wytopi się tłuszcz dodaj

cebulę. Wszystko razem smaż aż cebula się zeszkli. Dodaj szpinak, dopraw go delikatem

warzywnym, gałką i ostrą papryką. Wystudź.

3. Pomieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Do farszu dodaj majonez i wymieszaj.

4. Jaja rozdziel. Ubij białka na sztywno. Białko i żółtka połącz z mąką i mlekiem, dodaj farsz ze

szpinakiem i ser feta, wszystko razem delikatnie wymieszaj.

5. Oliwą wysmaruj foremki do mufinek, oprósz je mąką. Do foremek nałóż ciasto. Całość wstaw

do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 20 minut.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki z cukinią
przepisy.pl

30 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

cukinia - 1 sztuka

czerwona cebula - 1 sztuka

ostra papryka - 1 szczypta

3 gomółki sera oscypek

2 ząbki czosnku

suszone zioła prowansalskie - 1 łyżka

mąka - 1 szklanka

mąka do oprószenia foremek - 1 łyżka

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100
gramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżeczka

jajka - 2 sztuki

mleko - 250 mililitrów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Cukinię umyj, zetrzyj na tarce. Cebulę pokrój w pół plastry. Startą cukinię wraz z cebulą

podsmaż na oliwie na patelni, dopraw do smaku posiekanym czosnkiem i ostrą papryka.

Warzywa odstaw aby wystygły.

2. Oscypki zetrzyj na tarce, pomieszaj z warzywami. Pomieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia

3. Jaja rozdziel. Ubij białka na sztywno. Białko i żółtka połącz z mąką oraz z mlekiem, dodaj

warzywa z serem, wszystko razem delikatnie wymieszaj. Dopraw Delikatem i ziołami

prowansalskimi, na koniec dodaj majonez.

4. Oliwą wysmaruj foremki do mufinek, oprósz je mąką . Do foremek nałóż ciasto. Całość wstaw

do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 20 minut.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Bajgiel z wędzonym łososiem
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

bajgle z sezamem lub makiem - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

suszone pomidory - 50 gramów

wędzony łosoś - 300 gramów

mała czerwona cebula - 1 sztuka

kapary - 1 łyżka

pomidory - 2 sztuki

rukola - 100 gramów

Sposób przygotowania:

1. Bajgle przetnij na pół i umieść na 4 minuty w nagrzanym do 180*C piekarniku.

2. W międzyczasie suszone pomidory rozetrzyj w mikserze razem z majonezem. Zapieczone

bajgle posmaruj przygotowaną pastą - sprawi ona, że kanapka nabierze delikatnego kremowego

smaku z nutą suszonych pomidorów .

3. Pomidory i cebulę pokrój w plastry.

4. Na posmarowane kromki ułóż liście sałaty rukola, połóż kawałki łososia. Na rybie umieść krążki

cebuli i kilka kaparów. Kanapkę przykryj wierzchnią warstwą bułki . Przekrój na pół.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Muffinki frittata
przepisy.pl

30 minut 10 osób Łatwe

Składniki:

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

mąka - 1 szklanka

Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

jajka - 6 sztuk

mleko 2% - 0.5 szklanek

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżeczka

pieprz - 1 szczypta

ser cheddar tarty - 100 gramów

ząbek czosnku

mała cukinia - 1 sztuka

pomidorki koktajlowe - 200 gramów

średnia żółta papryka - 1 sztuka

szalotki - 2 sztuki

curry madras - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Połącz mąkę z majonezem i margaryną. Ciasto szybko zagnieć i wstaw do zamrażalki. Mocno

schłodzone ciasto rozwałkuj na podsypanej mąką stolnicy. Wykrój koła wielkości foremek do

muffinek. Ciastem wyściel spód foremek. Foremkę z ciastem wstaw do lodówki.

2. Cukinie zetrzyj na tarce z grubym okiem, cebulę i paprykę pokrój w kostkę, pomidorki przetnij na

pół. Czosnek rozetrzyj na desce na miazgę.

3. Mleko zagotuj i połącz z delikatem, przyprawą curry, roztartym czosnkiem, szczyptą pieprzu.

Odstaw na bok, aby ostygło, dodaj jajka i dokładnie całość wymieszaj.

4. Rozdrobnione warzywa pomieszaj z serem, pozostawiając jednak kilka łyżek sera do posypania

po wierzchu. Warzywa umieść w foremkach z ciastem, zalej mlekiem z jajkami , posyp z wierzchu

serem.

5. Całość wstaw do nagrzanego do 160*C piekarnika na około 40 minut.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jajka zapiekane w muffinkach
przepisy.pl

10 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

szynka parmeńska lub inna dojrzewająca -
8 plastrów

jajka - 8 sztuk

pomidory - 2 sztuki

bazylia - 1 pęczek

mozarella w kulkach - 2 sztuki

śmietana - 2 łyżki

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

starty parmezan - 4 łyżki

bułka tarta typu panko - 2 łyżki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant
klasyczny - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Foremki do mufinek nasmaruj margaryną. Wyłóż plastrami szynki parmeńskiej tak, aby

krawędzie szynki wystawały ponad foremkę.

2. Pomidora i mozzarellę pokrój w plastry i ułóż na dnie naczynka

3. Drobniutko pokrój bazylię. Wybij 4 jajka i dokładnie je wymieszaj, połącz z bazylią.

4. Masę wlej do foremek z szynka i pomidorami, na wierzch wbij po jednym jajku.

5. Śmietanę, majonez i bułkę panko pomieszaj razem ze sobą. Powstały panierę nałóż delikatnie

na wierzch jaj. Całość wstaw do nagrzanego do 180*C piekarnika na około 15 minut. Posyp na

koniec parmezanem.

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

http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

