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Kanapka wrap z warzywami
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

placki tortilla - 2 sztuki

papryka czerwona - 1 sztuka

ogórek świeży - 0.25 sztuk

pomidor (sam miąższ, bez nasion) - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 1 łyżka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 1 łyżka

sałata masłowa liście - 4 sztuki

ser żółty topiony - 4 plastry

Sposób przygotowania:

1. Placki tortilla opiecz krótko na rozgrzanej patelni i wystudź. Na każdym z nich połóż sałatę oraz ser.

2. Paprykę, ogórka oraz pomidora pokrój w kostkę, przełóż do miseczki. Majonez wymieszaj z ketchupem i połącz z

warzywami, wymieszaj.

3. Przygotowane warzywa nałóż na placki. Tortille zwiń ścisło pamiętając, aby starannie zawinąć brzegi do środka -

zawartość kanapki nie będzie wydostawać się na zewnątrz. Gotowe kanapki zawiń w papier śniadaniowy.

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

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


Bagietka faszerowana szynką parmeńską, rukolą i mozzarellą
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

bagietka - 2 sztuki

suszone pomidory - 100 gramów

rukola - 200 gramów

mozzarella - 2 sztuki

szynka parmeńska - 100 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

pesto - 2 łyżki

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Bagietkę podziel na 15 cm kawałki, wydrąż miąższ ze środka bułki. Pesto połącz z majonezem.

2. Na stole rozwiń mniej więcej 30 cm kawałek folii spożywczej, posmaruj ją z wierzchu olejem. Na folię ułóż po kolei rukolę,

szynkę parmeńską, łyżkę przygotowanego majonezu, suszone pomidory i kawałki mozzarelli. Wszystko razem ściśle zawiń w

folię.

3. Jeden koniec folii przełóż przez środek bułki i delikatnie wciągnij farsz w środek bułki. Delikatnie przytrzymując farsz usuń

folię z kanapki.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/bagietka-faszerowana-szynka-parmenska-rukola-i-mozzarella
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Domowy hot dog
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

parówki - 4 sztuki

bułki do hot-dogów - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

ogórek konserwowy - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Ustaw naczynie do gotowania na parze. Połóż bułeczki do hot dogów na sitku i zagrzej na parze aby były miękkie i ciepłe.

2. Parówki wrzuć na kilka minut do wrzątku. Ogórka pokrój w plasterki.

3. W bułeczce umieść plasterki ogórka oraz parówkę.

4. Całość polej majonezem i 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/domowy-hot-dog-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Awokado nadziewane pastą śledziową z kaparami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dojrzałe awokado - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

śledzie Matjas - 150 gramów

kapary - 2 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżeczka

czerwona cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

sok z cytryny - 1 łyżeczka

cytryna cała (do dekoracji) - 1 sztuka

świeżo mielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

1. Śledzie namocz w zimnej wodzie, zmieniając ją dwa razy. Następnie osusz filety na papierowym ręczniku i pokrój w

drobną kostkę. Cebulę również pokrój w drobną kostkę.

2. Majonez przełóż do miseczki, połącz z kaparami, musztardą, połową cebuli, posiekaną natką oraz sokiem z cytryny.

Całość dopraw do smaku czarnym pieprzem i wymieszaj.

3. Awokado przekrój na dwie połówki, używając ostrego noża – obróć je w dłoni i rozłącz. Nóż wbij ostrożnie w pestkę,

przekręć lekko i wyjmij. Stołową łyżką wydrąż połowę miąższu, pokrój na drobną kostkę i dodaj do miseczki.

4. Przygotowany majonez połącz i wymieszaj ze śledziami, a następnie napełnij powstałą pastą połówki awokado. Każdą

porcję posyp pozostałą pokrojoną cebulą, oprósz delikatnie pieprzem i udekoruj cząstkami cytryny oraz listkami pietruszki.

Tak przygotowane awokado ze śledziami podawaj najlepiej schłodzone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/awokado-nadziewane-pasta-sledziowa-z-kaparami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tortilla ze szpinakiem
przepisy.pl

10 minut 9 osób Łatwe

Składniki:

jajka - 9 sztuk

placki tortilla - 8 sztuk

szpinak (świeży lub mrożony) - 400 gramów

cebula - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżeczka

czerwona papryczka chilli - 1 sztuka

1 ząbek czosnku

suszone pomidory - 150 gramów

1 pęto kiełbasy chorizo pikantnej

ser mozarella - 100 gramów

oliwa z oliwek - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Szpinak rozmroź, odciśnij z wody. Kiełbasę pokrój w kosteczkę, smaż na patelni aż wytopi się tłuszcz a kiełbasa zacznie

się robić chrupiąca.

2. W miedzyczasie pokrój cebulę w piórka, posiekaj czosnek i ostrą paprykę, pokrój w paseczki suszone pomidory.

3. Kiełbasę z patelni przełóż na papierowy ręcznik. Z patelni usuń tłuszcz pozostawiając jednak jedną dobrą łyżkę. Na tym

tłuszczu podsmaż cebulę, czosnek i chili. Gdy warzywa zaczną się rumienić, dodaj szpinak, suszone pomidory . Całość

dopraw do smaku łyżeczką delikatu warzywnego.

4. Szpinak odstaw na bok do wystygnięcia. Chłodny już szpinak wymieszaj z tartym serem, chorizo, mozzarella i majonezem.

5. Jedno jajko zmieszaj w miseczce. Tortille przetnij na pół. Posmaruj ją jajkiem. Nałóż właściwą ilość szpinakowego farszu,

umieszczając go pośrodku połówki placka. W szpinaku zrób małe wgłębienie, umieść w nim rozbite jajko. Tortille złóż na pół,

sklejając ze sobą brzegi. Uważaj przy tym, aby żółtko się nie rozlało.

6. Gotowe tortille umieść na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem. Posmaruj je z wierzchu oliwą. Całość umieść w

nagrzanym do 180*C piekarniku na 20minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tortilla-ze-szpinakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jajka po benedyktyńsku
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

kajzerki - 2 sztuki

jajko - 4 sztuki

boczek w plastrach - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

jogurt - 50 gramów

sok z cytryny

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 0.25 łyżeczek

mleko - 1 łyżka

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. W miseczce połącz i wymieszaj majonez Hellmann's, jogurt, mleko oraz przyprawę Knorr. Wstaw do kuchenki mikrofalowej

na 30 sekund używając maksymalnej mocy. Sos wymieszaj trzepaczką na gładko.

2. Kajzerki przekrój na pół i opiecz w piekarniku lub na patelni. Jajka ugotuj na miękko. Boczek usmaż na patelni na chrupko.

3. Na opieczonych połówkach bułki ułóż plastry boczku a następnie połóż ugotowane jajka. Wszystkie porcje polej

przygotowanym gorącym sosem. Podawaj natychmiast po przygotowaniu.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jajka-po-benedyktynsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Enchiladas z kurczakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

oliwa - 1 łyżeczka

czerwona cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

przyprawa do potraw meksykańskich - 1 łyżka

passata - 450 mililitrów

tortilla - 8 sztuk

creme fraiche - 100 mililitrów

ser gouda - 50 gramów

kumin - 1 łyżeczka

kolendra - 1 łyżeczka

ostra papryka - 1 łyżeczka

oregano - 0.5 łyżeczek

chilli - 0.25 łyżeczek

czosnek w proszku - 0.25 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzej do 180 st. C.Przygotuj przyprawę do dań meksykańskich łącząc w naczyniu wszystkie suche przyprawy.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i usmaż kurczaka na złoty kolor.

3. Dodaj paprykę, cebulę oraz czosnek. Całość oprósz meksykańską przyprawą, smaż wszystko razem 2-3 minuty, do

momentu gdy warzywa będą miękkie, lecz nie brązowe.

4. Następnie dodaj połowę passaty i gotuj jeszcze 10-12 minut. Farsz wystudź.

5. Wystudzony farsz zawiń w placki tortilli, te natomiast ułóż w naczyniu żaroodpornym – łączeniem placka do dołu.

6. Wierzch tortilla polej pozostałą passatą. Wymieszaj majonez z crème fraiche i posmaruj jego połową wierzch enchiladas,

posyp startym serem i wstaw naczynie do nagrzanego piekarnika na 20 minut lub do momentu, gdy ser się zarumieni a sos

zacznie “bulgotać”.

7. Naczynie wyjmij z piekarnika, odstaw na 2-3 minuty a następnie posmaruj po wierzchu pozostałym majonezem

Hellmann's. Podawaj z ryżem, kruchą sałatą I guacamole.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/enchiladas-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

