SMAKOWITE PASZTETY NA
WIELKANOCNY STÓŁ

przepisy.pl

Pasztet z ciecierzycy z pastą Tahini
przepisy.pl

Składniki:
ciecierzyca - 400 gramów
cebula - 2 sztuki
marchewka - 2 sztuki
bułka tarta - 1.5 szklanek
kasza manna - 3 łyżki
wędzona papryka - 1 łyżeczka
ostra papryka - 1 łyżeczka

30 minut

1 osoba

Łatwe

pasta sezamowa Tahini - 1 łyżka
kmin rzymski mielony - 1 łyżeczka
ziarna kolendry - 1 łyżka
suszone pomidory - 100 gramów
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
jaja - 4 sztuki
olej - 2 łyżki
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka
świeżo mielony czarny pieprz - 1 łyżeczka
Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki
natka kolendry - 1 pęczek
limonka - 1 sztuka
ząbek czosnku - 1 sztuka
gęsty jogurt - 1 łyżka
strąk ostrej papryki chilli - 1 sztuka
pasta sezamowa Tahini - 1 łyżka

Sposób przygotowania:
1. Dzień wcześniej zalej ciecierzyce zimną wodą. Na drugi dzień przepłucz ją i zalej świeżą wodą. Następnie dodaj marchew
i gotuj do miękkości.
2. Ugotowany groch i marchew przełóż do miksera. Później dodaj jajka i pastę Tahini. Całość zmiksuj na gładką pastę.
3. Na rozgrzanym oleju podsmaż rozdrobnioną cebulę. Gdy się zeszkli, na patelnię dodaj posiekany czosnek i przyprawy (w
tym delikat warzywny). Smaż je aż zaczną intensywnie pachnieć. Wtedy dodaj koncentrat pomidorowy. Całość smaż jeszcze
kolejną chwilę, a następnie przełóż do miksera w którym, wcześniej miksowany był groch. Zmiksuj składniki dokładnie na
gładka pastę i połącz z resztą ciecierzycy.
4. Masę na pasztet dopraw delikatem do smaku i połącz z drobno pokrojonymi suszonymi pomidorami, bułką i kaszą manną.
Dokładnie wymieszaj. Masę umieść w foremce na pasztet wcześniej wyścielonej pergaminem. Foremkę zawiń w folię
aluminiową i umieść na blasze piekarnika, na którą wlej wodę. Całość umieść w nagrzanym do 200 st. C piekarniku na około
60 minut. Pasztet podawaj z sosem.
5. Rozetrzyj czosnek na miazgę, posiekaj kolendrę i strąk papryki chili. Wszystkie składniki połącz z majonezem i jogurtem
dopraw do smaku sokiem z limonki.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet z czerwonej soczewicy z sosem kolendrowym
przepisy.pl

Składniki:
czerwona soczewica - 500 gramów
słodki ziemniak (batat) - 300 gramów
cebule - 3 sztuki
ząbki czosnku - 3 sztuki
ryż - 1 szklanka
kleik ryżowy - 1 szklanka
skrobia ziemniaczana - 3 łyżki

30 minut

1 osoba

Łatwe

kmin rzymski mielony - 1 łyżka
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1 łyżka
mielone ziarna kolendry - 1 łyżka
mleko kokosowe - 1 słoik
pasta chili - 1 łyżka
oliwa - 2 łyżki
jajka - 3 sztuki
koncentrat pomidorowy - 1 łyżka
Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki
jogurt naturalny typu greckiego - 3 łyżki
cytryna - 1 sztuka
natka kolendry - 1 pęczek
ząbki czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Obierz i drobno pokrój w kostkę czosnek i cebulę. Warzywa podsmaż w garnku na rozgrzanej oliwie. Do garnka dodaj
soczewicę i ryż. Całość zalej mlekiem kokosowym zmieszanym z wodą w stosunku 1:1,5, dodaj łyżkę przyprawy
uniwersalnej. Wszystko razem gotuj aż płyn zostanie wchłonięty a ryż i soczewica będzie miękka. Odstaw je na bok do
przestygnięcia. Jeszcze ciepłą masę przepuść dwa razy przez maszynkę do mielenia.
2. Bataty obierz i zetrzyj na tarce. Następnie odciśnij, zmiel i połącz ze wszystkim. Do ciepłej masy dodaj koncentrat
pomidorowy, płatki ryżu, mąkę ziemniaczaną i jajka. Masę dopraw do smaku przyprawą uniwersalną, kminem, kolendrą i
pastą chili. Dodaj również szczyptę soli (według uznania) i wymieszaj.
3. Foremkę na pasztet wyłóż pergaminem i przełóż do niej przygotowaną masę. Całość zawiń w folię aluminiową, postaw na
blaszce do pieczenia podlanej wodą i wstaw do nagrzanego do 190°C piekarnika na około 50 minut.
4. W kielichu miksera rozetrzyj na pastę czosnek i kolendrę z kilkoma łyżkami jogurtu. Powstałą pastę połącz z majonezem i
całość dopraw do smaku kilkoma kroplami soku z cytryny. Schłodzony pasztet podawaj z sosem.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Świąteczny pasztet mieszany z suszonymi pomidorami
przepisy.pl

Składniki:
mięso z golonki bez ścięgien żył i skóry - 500 gramów
mięso z podgardla - 500 gramów
Ketchup Hellmann's Extra Hot - 100 gramów
cebula szalotka - 300 gramów
polędwiczka wieprzowa - 1 sztuka
pomidory suszone - 200 gramów
pistacje - 100 gramów

90 minut

8 osób

Łatwe

masło - 20 gramów
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 2 łyżki
świeży tymianek - 0.25 łyżek
posiekana szałwia - 0.5 łyżek
ząbek czosnku - 4 sztuki
czarny pieprz - 1 łyżka
mielony imbir - 1 łyżka
świeżo zmielona gałka muszkatowa - 0.25 łyżeczek
kilka listków laurowych
Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka
por (tylko białe części) - 300 gramów
boczek lub słonina - 500 gramów

Sposób przygotowania:
1. W garnku na maśle podduś pokrojone w małe kawałki szalotkę i pora.
2. Mięso z podgardla i golonki pokrój w kostkę o grubości 1 cm, a następnie w malakserze zmiksuj razem z podsmażonymi
warzywami. Dopraw do smaku posiekanym tymiankiem, szałwią, czosnkiem, imbirem, pieprzem, gałką muszkatołową,
ketchupem oraz Delikatem do smaku. Do farszu dodaj suszone pomidory i pokruszone pistacje.
3. Boczek pokrój w cienkie plastry. Wyłóż nimi foremkę tak, aby można je było założyć na wierzch mięsa.
4. Część farszu włóż do foremki. Na środku umieść polędwiczkę wieprzową, całość przykryj kolejną warstwą farszu. Farsz z
wierzchu przykryj plastrami boczku. Na wierzchu ułóż liście laurowe.
5. Całość wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C. Piecz przez około 90 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pieczeń rzymska z udźca indyka
przepisy.pl

Składniki:
udziec z indyka bez kości - 800 gramów
Przyprawa do mięsa mielonego Knorr - 1 opakowanie
jajka - 7 sztuk
kajzerki namoczone w mleku - 2 sztuki
ostra papryczka chilli - 1 łyżeczka
natka pietruszki - 1 pęczek
zielone oliwki - 100 gramów

90 minut

6 osób

Łatwe

czarne oliwki - 100 gramów
ser feta - 100 gramów

Sposób przygotowania:
1. Mięso z indyka zmiel na grubych oczkach (możesz tez użyć gotowego mięsa mielonego) i połącz z odciśniętymi
kajzerkami.
2. Do mięsa dodaj łyżeczkę ostrej papryki, 2 jajka, posiekaną natką pietruszki, pokrojone w plasterki oliwkami, pokrojony w
gruba kostkę serem feta oraz Przyprawę do mięsa mielonego Knorr dla podkreślenia smaku. Całość delikatnie wymieszaj.
3. Połowę farszu ułóż w formie do ciasta wyłożonej pergaminem. Po środku zrób małe wgłębienie. Ułóż pozostałe 5
ugotowanych na twardo i obranych jaj. Całość przykryj pozostałą częścią farszu.
4. Pieczenią postukaj upuszczając ją na blat kilka razy, aby farsz dobrze się ułożył w foremce. Wstaw do nagrzanego do
180°C piekarnika na 90 minut.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet z królika z ziołami i słoniną
przepisy.pl

Składniki:
królik - 1 sztuka
Rosół z kury Knorr - 1 sztuka
boczek gotowany - 200 gramów
słonina - 150 gramów
słonina w plastrach - 20 plastrów
włoszczyzna - 1 pęczek
cebula - 2 sztuki

90 minut

8 osób

Łatwe

wątróbka drobiowa sparzona - 200 gramów
kajzerka namoczona w wodzie i odciśnięta - 1 sztuka
jajka - 5 sztuk
liść laurowy - 1 sztuka
ziele angielskie ziarenka - 3 sztuki
pieprz czarny - 1 szczypta
bułka tarta - 2 łyżki
margaryna - 1 łyżka
natka pieruszki (posiekana) - 1 łyżka
suszony rozmaryn - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:
1. Królika włóż do wody wraz z boczkiem, warzywami, liśćmi laurowymi oraz zielem angielskim i gotuj do miękkości. Po tym
czasie mięso oddziel od kości.
2. Mięso oraz boczek zmiel w maszynce wraz z warzywami. Słoninę (150 g) oraz cebule pokrój w kostkę. Słoninę wytop, a
następnie zeszklij na niej cebulę. Przesmażoną cebulę wraz z wątróbką oraz odciśniętą kajzerką również przepuść przez
maszynkę. Wszystkie rozdrobnione składniki przełóż do miski, dodaj jajka oraz kostkę Rosołu z kury Knorr rozpuszczoną w
odrobinie gorącego wywaru z gotowania mięsa - dzięki temu pasztet nabierze pełnego smaku. Dodaj posiekaną natkę,
rozmaryn oraz pieprz.
3. Masę wymieszaj dokładnie, a następnie przełóż do natłuszczonej margaryną i posypanej bułką tartą foremki, przykryj
wierzch plastrami słoniny. Foremkę wstaw do nagrzanego do 160 st. C piekarnika. Pasztet piecz przez ok. 1,5 godziny.
Podawaj na zimno.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Tradycyjny pasztet z sosem majonezowo-chrzanowym
przepisy.pl

Składniki:
podgardle wieprzowe - 600 gramów
wątróbka drobiowa - 100 gramów
łopatka lub szynka wieprzowa - 1 kilogram
Majonez Hellmann's Oryginalny - 100 gramów
cebula - 600 gramów
główka czosnku - 1 sztuka
Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 100 mililitrów

90 minut

8 osób

Łatwe

plastry słoniny lub wędzonego boczku - 300 gramów
ziarna ziela angielskiego
ziarna czarnego pieprzu
gałązka rozmarynu - 1 sztuka
listki laurowe
imbir w proszku - 0.5 łyżeczek
bułka kajzerka - 1 sztuka
gałka muszkatołowa - 1 szczypta
Przyprawa do mięs Knorr - 1 łyżka
jaja kurze - 10 sztuk
chrzan w słoiku - 200 gramów
śmietana 18% - 100 gramów
pieprz - 1 szczypta

Sposób przygotowania:
1. Mięso pokrój w kostkę 2 cm na 2cm (oprócz słoniny lub boczku), oprósz przyprawą do mięs i pieprzem. Obsmaż ze
wszystkich stron. Smaż dopóki soki z mięsa zupełnie nie odparują. Dodaj rozdrobnioną cebulę i czosnek, całość smaż aż
cebula się zeszkli. Wszystko zalej litrem wody, doprowadź do wrzenia, zbierz powstała pianę i dodaj przyprawy zawinięte w
gazę (ziele angielskie liść laurowy, ziarenka pieprzu, gałązkę rozmarynu). Mięso duś pod przykryciem około 30 minut aż zrobi
się miękkie.
2. Usuń gazę z przyprawami. Wywar przestudź, dodaj pokrojone kawałki kajzerki lub inną czerstwą bułkę aby wchłonęły
wywar.
3. Całość zmiel dokładnie najlepiej dwukrotnie. Masę dopraw do smaku imbirem, gałką muszkatołową, odrobiną pieprzu do
smaku. Dodaj jaja i dokładnie wszystko razem wymieszaj.
4. Formę do pieczenia wyłóż plastrami słoniny i nałóż masę mięsną. Wierzch przykryj również plastrami słoniny.
5. Przygotuj sos: chrzan ze słoika przełóż na sitko i dokładnie odciśnij. Połącz z majonezem i śmietaną.
6. Foremką z mięsem postukaj kilkakrotnie, aby masa równomiernie się ułożyła. Pasztet piecz w piekarniku rozgrzanym do
180°C przez 120 minut. Upieczony pasztet serwuj z sosem majonezowo-chrzanowym.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet domowy z indyka
przepisy.pl

Składniki:
mięso mieszane z indyka - 1.5 kilogramów
Esencja do duszonego kurczaka Knorr - 1 sztuka
wątróbka drobiowa - 250 gramów
podgardle - 250 gramów
włoszczyzna - 1 pęczek
liść laurowy - 3 sztuki
ziele angielskie - 3 ziarna

90 minut

8 osób

Łatwe

pieprz czarny - 3 ziarna
żurawina suszona - 3 łyżki
jajka - 2 sztuki
czerwone wino - 100 mililitrów
bułka tarta - 4 łyżki
mąka ziemniaczana - 1 łyżeczka
cukier - 3 łyżki
sól i pieprz do smaku
olej do smażenia - 30 mililitrów
woda - 700 mililitrów
cebula - 1 sztuka

Sposób przygotowania:
1. Mięso, wątróbki oraz podgardle oczyść, opłucz i pokrój na mniejsze elementy. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze
kawałki. Wino zagotuj z cukrem i namocz w nim żurawinę.
2. W garnku rozgrzej olej i przesmaż pokrojone warzywa, dodaj liść, ziele i pieprz. Do warzyw dołóż mięso z indyka, smaż
chwilę, następnie zalej 700 mililitrami wody, dodaj Esencję do duszonego kurczaka Knorr i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz
ogień i duś wszystko do miękkości - następnie odstaw do ostygnięcia.
3. W osobnym garnku ugotuj podgardle w małej ilości wody. Wątróbki natomiast oprósz mąką i smaż na patelni z pokrojoną w
piórka cebulą (około 3-4 minut) – dopraw solą i pieprzem.
4. Mięso z indyka oczyść z kości. Wystudzone wszystkie składniki: indyk, warzywa z duszenia, podgardle oraz wątróbki
przepuść przez maszynkę do mielenia. Następnie dodaj jajka, dopraw do smaku solą oraz pieprzem i dokładnie wymieszaj
uzyskując jednolitą masę.
5. Żurawinę odcedź i obtocz w mące ziemniaczanej. Dodaj do masy i wymieszaj.
6. Formę do pieczenia (jak do keksów) natłuść i obsyp tartą bułką. Do formy przełóż masę, wygładź i wstaw do nagrzanego
piekarnika. Piecz około 45 minut w temperaturze 180 stopni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet z królika
przepisy.pl

Składniki:
królik - 1 sztuka
Esencja do duszonego kurczaka Knorr - 1 sztuka
boczek - 300 gramów
wątróbka drobiowa - 300 gramów
włoszczyzna - 1 pęczek
liść laurowy
ziele angielskie - 3 ziarna

90 minut

8 osób

Średnie

pieprz czarny - 3 ziarna
gałązka rozmarynu - 1 sztuka
bułka tarta - 4 łyżki
sól i pieprz do smaku
smalec do smażenia - 1 łyżka
woda - 700 mililitrów
jajka - 2 sztuki

Sposób przygotowania:
1. Królika umyj i wyfiletuj. Warzywa oczyść, obierz i pokrój na mniejsze kawałki.
2. W garnku rozgrzej smalec, wrzuć pokrojone warzywa, rozmaryn, listek, ziele i ziarenka pieprzu. Do przesmażonych
warzyw dodaj mięso królika. Smaż chwilę razem.
3. Całość zalej 700 mililitrami wody, dodaj Esencję do duszonego kurczaka Knorr i doprowadź do wrzenia. Duś na wolnym
ogniu, podlewając od czasu do czasu wodą, około 1 godziny.
4. Dodaj następnie pokrojony w dużą kostkę boczek oraz wątróbki. Gotuj wszystko do miękkości, następnie odstaw do
wystudzenia.
5. Wystudzone mięso wraz z warzywami, boczkiem i wątróbkami zmiel w maszynce. Do gotowej masy dodaj jajka, dopraw
solą oraz pieprzem i dokładnie wymieszaj.
6. Formę do pieczenia (keksówkę) wyłożyć pokrojonym w plastry boczkiem. Przygotowaną masę wyłóż do formy, wygładź i
wstaw do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piecz przez około 45 minut. Wystudzony pasztet wyjmij z formy.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet domowy z leśnymi grzybami
przepisy.pl

Składniki:
mięso wieprzowe i wołowe - 1 kilogram
Bulion grzybowy Knorr - 2 sztuki
suszone grzyby - 10 sztuk
wątróbka drobiowa - 200 gramów
podgardle wieprzowe - 200 gramów
kajzerka - 2 sztuki
jajka - 2 sztuki

90 minut

8 osób

Średnie

cebula - 1 sztuka
włoszczyzna - 1 pęczek
liść laurowy - 3 sztuki
ziele angielskie - 3 ziarna
pieprz czarny - 3 ziarna
jałowiec - 3 ziarna
majeranek suszony - 1 łyżeczka
rozmaryn świeży gałązka - 1 sztuka
mąka - 1 łyżka
olej do smażenia - 30 mililitrów
sól i pieprz do smaku
woda - 700 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Podgardle umyj, pokrój w mniejsze kawałki i ugotuj w niewielkiej ilości wody z zielem i listkiem laurowym. Opłukaną
wątróbkę oprósz mąką i usmaż na patelni z pokrojoną w piórka, jedną cebulą (3-4 minuty) – dopraw solą i pieprzem.
Wystudź.
2. Mięso umyj, a następnie pokrój w dużą kostkę. Warzywa obierz i pokrój na kawałki. W garnku rozgrzej oliwę, włóż
warzywa, listek, ziele oraz pieprz, smaż chwilę. Następnie do warzyw włóż mięso i smaż na mocnym ogniu kilka minut.
3. Całość zalej około 700 mililitrami wody, dodaj kostki Knorr, suszone grzyby, majeranek, rozmaryn i doprowadź do wrzenia.
Zmniejsz ogień i duś około 1 godziny do momentu, gdy mięso będzie miękkie. Następnie wystudź, grzyby wyjmij i pokrój w
cienkie paski.
4. Ugotowane i wystudzone podgardle, wątróbki oraz mięso z warzywami i odciśniętą bułkę przepuść przez maszynkę do
mielenia. Powstałą masę przełóż do miski, wymieszaj z jajkami, dodaj pokrojone grzyby i dopraw do smaku solą oraz
pieprzem.
5. Formę keksówkę wyłóż papierem do pieczenia lub natłuść i obsyp tartą bułką. Gotową masę przełóż do formy i wstaw do
nagrzanego piekarnika. Piecz 45 minut w temperaturze 180 stopni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet mieszany
przepisy.pl

Składniki:
karkówka - 40 dekagramów
pierś z indyka - 40 dekagramów
wątroba wołowa - 50 dekagramów
Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr
suszone grzyby - 50 gramów
cebula - 2 sztuki
jajko - 3 sztuki

90 minut

8 osób

Łatwe

sucha bułka - 3 sztuki
bułka tarta - 1 łyżka
gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:
1. Karkówkę i pierś pokrój, ugotuj.
2. Dodaj pokrojoną wątrobę, grzyby, pokrojoną cebulę i gotuj, aż wszystko będzie miękkie.
3. Bułki namocz i wraz z ugotowanym mięsem, grzybami i cebulą przemiel.
4. Dodaj jajka, przyprawę Knorr, dokładnie wymieszaj.
5. Włóż do formy wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą. Piecz około 50 minut w temperaturze 180 stopni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

Pasztet domowy
przepisy.pl

Składniki:
mięso wieprzowe i wołowe - 1 kilogram
Esencja do duszonych mięs Knorr - 1 sztuka
podgardle - 200 gramów
wątróbka drobiowa - 200 gramów
boczek - 100 gramów
jajka - 2 sztuki
włoszczyzna - 1 pęczek

90 minut

7 osób

Średnie

cebula - 1 sztuka
grzyby suszone - 2 sztuki
majeranek - 1 łyżeczka
liść laurowy - 2 sztuki
ziele angielskie - 3 ziarna
pieprz czarny - 3 ziarna
jałowiec - 4 sztuki
bułka tarta - 4 łyżki
sól i pieprz do smaku
smalec - 2 łyżki
woda - 700 mililitrów

Sposób przygotowania:
1. Umyte podgardle pokrój na mniejsze kawałki i ugotuj w małej ilości wody z listkiem i zielem. Wątróbkę opłucz, osusz i
oprósz mąką, a następnie usmaż na patelni z pokrojoną w piórka cebulą – dopraw solą, pieprzem i ostudź.
2. Warzywa obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Umyte mięso pokrój w dużą kostkę. W garnku roztop łyżkę smalcu, wrzuć
warzywa, dodaj listek, ziele, pieprz oraz jałowiec i smaż na mocnym ogniu. Po chwili dodaj osuszone mięso, smaż przez
chwilę.
3. Całość zalej około 700 mililitrami wody, dodaj Esencję do duszonych mięs Knorr, majeranek, suszone grzyby i doprowadź
do wrzenia. Zmniejsz ogień i duś około 1 godziny, do momentu, gdy mięso będzie miękkie. Wystudź.
4. Wystudzone podgardle, wątróbki oraz mięso z warzywami przepuść przez maszynkę do mielenia. Masę przełóż do miski,
dodaj jajka, dopraw do smaku solą oraz pieprzem i dokładnie wymieszaj.
5. Formę keksówkę natłuść i obsyp bułką tartą. Gotową masę przełóż do formy, wygładź i wstaw do nagrzanego piekarnika.
Pasztet piecz przez 45 minut w temperaturze 180 stopni.
Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

