
 

PRZYGOTUJ PRZEKĄSKI
Z SUSZONYMI POMIDORAMI

przepisy.pl



Pasta jajeczna z bazylią i orzeszkami
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

jogurt naturalny - 1 łyżka

pesto z bazylii - 1 łyżeczka

orzeszki pinii - 1 łyżka

suszone pomidory - 3 sztuki

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo, następnie wystudź i obierz ze skorupek. Pamiętaj, aby jajek nie gotować zbyt długo – wtedy żółtka

nabiorą sinego koloru.

2. Jajka posiekaj drobno lub zmiksuj, następnie wymieszaj z majonezem, jogurtem oraz pesto. Całość dopraw do smaku

pieprzem. Orzeszki upraż na rozgrzanej suchej patelnii.

3. Pomidory pokrój w drobną kostkę i wymieszaj z pastą. Gotową pastę przełóż do miseczki i posyp uprażonymi orzeszkami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-jajeczna-z-bazylia-i-orzeszkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Mini calzone
przepisy.pl

60 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mąka pszenna - 500 gramów

drożdże - 4.5 gramów

cukier - 50 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 2 łyżki

woda - 300 gramów

śmietana - 200 mililitrów

szynka - 200 gramów

szalotki - 2 sztuki

ząbek czosnku - 1 sztuka

suszone pomidory - 100 gramów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 80 mililitrów

parmezan lub inny podobny ser - 60 gramów

świeża bazylia - 1 pęczek

oliwa z oliwek - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto połącz ze sobą, dobrze wyrabiając. Gotowe ciasto przykryj czystą płócienną ścierką i odstaw

na 40 minut w ciepłe miejsce, tak aby ciasto mogło wyrosnąć.

2. Po tym czasie ciasto jeszcze raz wyrób ręką, podsyp trochę mąką i podziel na 8-9 kul tej samej wielkości.

3. Na stolnicy lub gładkim blacie stołu, delikatnie podsypanym mąką, rozwałkuj lub rozciągnij ręką ciasto formując małe ok.

12 cm okrągłe placki. Odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce

4. Na patelni na gorącej oliwie podsmaż szalotkę pokrojoną w plastry, dodaj pokrojoną w kostkę szynkę, suszone pomidory

pokrojone w paseczki i posiekany czosnek. Całość podsyp delikatnie mąką, zalej śmietaną, zagotuj. Następnie dodaj

ketchup, starty parmezan oraz posiekaną bazylię. Gotowy sos odstaw do lodówki, aby zupełnie wystygł.

5. Zimny, gęsty sos nałóż na małe placki. Brzegi ciasta posmaruj wodą, a następnie sklej je ze sobą. Na koniec brzegi

dociśnij widelcem.

6. Calzone ułóż na pergaminie na odwróconej do góry nogami blasze z piekarnika, a następnie wstaw do nagrzanego do

200°C piekarnika na około 10-15 minut.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/mini-calzone
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

Delikat przyprawa uniwersalna 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 z majonezem, bazylią i rzeżuchą
przepisy.pl

25 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

jajko - 6 sztuk

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

szynka suszona np. schwarzwaldzka - 3 plastry

pomidory suszone - 4 sztuki

orzeszki piniowe - 1 łyżka

pesto z bazylii - 1 łyżeczka

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

ząbek czosnku - 1 sztuka

garść świeżej rzeżuchy - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo a następnie ostudź i obierz delikatnie ze skorupek. Przekrój na połówki i wydrąż żółtka – te

natomiast rozetrzyj widelcem.

2. Plastry szynki rozłóż na pergaminie na blasze do pieczenia i wstaw do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 8 minut

(piecz do momentu, gdy będzie chrupiąca). Następnie odsącz na papierowym ręczniku i pokrusz na małe kawałeczki.

3. Pomidory i czosnek posiekaj drobno, orzeszki upraż na suchej, rozgrzanej patelni.

4. Majonez przełóż do miseczki i wymieszaj z żółtkami, bazyliowym pesto, pokruszoną szynką, czosnkiem, pomidorami i

orzeszkami. Całość dopraw do smaku zmielonym pieprzem.

5. Gotowy farsz nałóż w połówki wydrążonych jajek, ułóż je na półmisku i udekoruj rzeżuchą. Tak przygotowane jajka

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/jajka-z-majonezem-bazylia-i-rzezucha
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

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


Dip z suszonych pomidorów
przepisy.pl

5 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

suszone pomidory - 100 gramów

ząbek czosnku - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100 gramów

serek Philadelphia - 1 opakowanie

kapary - 1 łyżka

bazylia - 1 pęczek

papryczka chilli - 1 sztuka

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Suszone pomidory, czosnek, kapary, bazylie i chilli drobno posiekaj. Połącz z majonezem Hellmann's i serkiem

Philadelphia, dopraw do smaku sokiem z cytryny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/dip-z-suszonych-pomidorow
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

