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Pasta z zielonego groszku z miętą
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

mrożony zielony groszek - 500 gramów

cebula średniej wielkości - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

oliwa z oliwek - 3 łyżki

chudy biały ser - 200 gramów

mięta - 1 pęczek

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

pieprz - 1 szczypta

sól - 1 szczypta

sok z połówki cytryny

czarnuszka - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Cebulę i czosnek obierz i drobno posiekaj. Oba składniki podsmaż w garnku na rozgrzanej

oliwie.

2. Dodaj mrożony groszek i liście mięty. Całość zalej niepełną szklanką wody i gotuj pod

przykryciem przez około 5 minut.

3. Groszek przełóż razem z płynem do kielicha miksera i dodaj biały ser.

4. Całość zmiksuj na gładką pastę - wszystko dodatkowo przetrzyj przez drobne sito.

5. Powstałą masę dopraw do smaku pieprzem i solą, sokiem z cytryny oraz majonezem. Majonez

sprawi, że pasta nabierze odpowiedniej konsystencji, jednocześnie smakowo połączy wszystkie

składniki ze sobą. Pastę nakładaj na chleb i oprósz wierzch czarnuszką.

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


Pasta z suszonych pomidorów
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

suszone pomidory w zalewie olejowej - 100
gramów

duża cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

jeden strąk ostrej papryki - opcjonalnie

kapary - 1 łyżka

chudy biały ser - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

pieprz - 1 szczypta

pół pęczka świeżej bazylii

Sposób przygotowania:

1. Cebulę, czosnek oraz ostrą papryczkę drobno posiekaj. Składniki podsmaż na trzech łyżkach

oleju z zalewy z suszonych pomidorów.

2. Podsmażone składniki i kapary przełóż do kielicha blendera. Dodaj ser, suszone pomidory i

majonez.

3. Całość zmiksuj na gładką pastę, przełóż do miski i dopraw do smaku posiekaną bazylią i

pieprzem.

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


Pasztet z cukinii i zielonego groszku
przepisy.pl

150 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

średniej wielkości cukinia - 3 sztuki

zielony groszek - 400 gramów

duża cebula - 1 sztuka

margaryna - 1 łyżka

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 1 łyżka

szklanka bułki tartej - 1.5 szklanek

duże jajka - 6 sztuk

kasza manna - 1 łyżka

cytryna - 1 sztuka

mięta - 1 pęczek

bazylia - 1 pęczek

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100
mililitrów

żółty tarty ser - 200 gramów

1/4 łyżeczki zmielonej gałki
muszkatołowej

1/4 łyżeczki mielonego pieprzu czarnego

1/4 łyżeczki chili

1 łyżeczka przyprawy uniwersalnej Knorr
delikat

mleko - 1 szklanka

Sposób przygotowania:

1. Blaszkę na pasztet posmaruj margaryną i wyłóż ją folią spożywczą w środku. Następnie jedną

cukinię pokrój wzdłuż w plastry i oprósz delikatnie Delikatem lub solą. Gdy warzywo zmięknie,

ułóż plaster obok plastra w przygotowanej wcześniej foremce. Pozostałe cukinie zetrzyj na

dużych oczkach tarki. Delikatnie oprósz Delikatem Knorr i odstaw w misce około na 20 minut Po

tym czasie dokładnie odciśnij je z soku.

2. Obierz i pokrój w kosteczkę cebulę. Bułkę tartą zalej gorącym mlekiem, aby nasiąkła.

Następnie odciśnij ją z nadmiaru mleka. Później dokładnie ją zmiksuj, aby nie miała grudek.



Dodaj do cukinii.

3. Zielony groszek przelej wrzącą wodą, przełóż do melaksera i dodaj miętę, bazylię i majonez.

Całość zmiksuj dokładnie, a następnie przetrzyj przez drobne sito tak, aby na sicie pozostały

twarde części grochu i ziół.

4. Powstały miąższ dodaj do cukinii z bułką, dodaj przyprawy gałkę, chili, pieprz, tarty ser, kasze.

Następnie na oliwie zeszklij cebule i roztarty na miazgę ząbek czosnku. Podsmażone warzywa

dodaj do miski.

5. Oddziel białka od żółtek i dodaj je do warzyw. Następnie białko ubij na pianę i pomieszaj

delikatnie z warzywami.

6. Powstały farsz umieść w foremce. Przykryj plastrami cukinii. Całość kilka razy zawiń w folię

spożywczą, a następnie w folię aluminiową i wstaw do kąpieli wodnej do piekarnika nagrzanego

do 130 st. C. na około 2,5 godziny. Gotowy pasztet ostudź pokrój w grube plastry i 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


Pasta warzywna z buraków
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

burak średniej wielkości - 2 sztuki

nieobrany ząbek czosnku - 4 sztuki

średniej wielkości cebula - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

ostra papryka chilli - 1 sztuka

jabłko - 1 sztuka

mały pęczek kolendry

ziarna siemienia lnianego - 100 gramów

ziarna słonecznika - 100 gramów

sok z cytryny - 1 sztuka

kmin rzymski - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Nieobraną cebulę, buraka, czosnek jabłko i chili – zawiń w folię aluminiową (każde warzywo

osobno). Wstaw je do nagrzanego do 190 st. C. piekarnika. Po około 20 minutach wyjmij czosnek,

chili, jabłko i cebulę. Buraki piecz kolejne 20 minut - w zależności od ichwielkości czas może się

wydłużyć. Buraki po upieczeniu powinny być miękkie. Upieczone warzywa odstaw do

wystygnięcia.

2. Ziarna lnu i słonecznika przesyp na blachę do pieczenia. Praż je przez około 10 minut. Odstaw,

aby wystygły.

3. Zimne warzywa obierz z łupin lub skóry. Następnie przełóż do kielicha miksera i dodaj uprażone

nasiona, majonez, oraz kmin rzymski. Całość dokładnie zmiksuj. Dodany majonez sprawi, że

składniki pasty idealnie się ze sobą połączą.

4. Powstałą pastę dopraw do smaku sokiem z cytryny, posiekana kolendrą i, jeśli zachodzi taka

potrzeba, szczyptą soli.

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


Pasztet z ciecierzycy z pastą Tahini
przepisy.pl

30 minut 1 osoba Łatwe

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

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

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


Pasta z awokado
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

dojrzałe awokado - 2 sztuki

czerwona papryka - 1 sztuka

ostra papryczka chipotle - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

natka kolendry - 1 pęczek

limonka - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Czerwoną paprykę umyj i osusz. Zawiń w folię aluminiową, po czym wstaw do nagrzanego do

190 st. C. piekarnika na około 20 minut. Po tym czasie paprykę wyjmij i pozostaw w foli do

wystygnięcia. Zimną już paprykę obierz, usuń pestki i pokrój w bardzo drobną kosteczkę.

2. Posiekaj natkę kolendry i papryczkę chipotle. Wyciśnij sok z jednej limonki.

3. Awokado obierz, usuń pestkę, przełóż do miski, dodaj majonez i rozgnieć je na miazgę,

mieszając przy okazji z majonezem. Dodanie majonezu sprawi, że nasza pasta będzie delikatna w

konsystencji i wyrazista w smaku.

4. Powstałą pastę dopraw do smaku papryczką chipotle. Dodaj pokrojoną czerwoną paprykę,

kolendrę i sok z jednej limonki.

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


Pasztet z dyni z białą fasolą
przepisy.pl

30 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

dynia łososiowa - 1 kilogram

duża biała fasola - 100 gramów

kłącza świeżego imbiru - 10 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

curry madras - 1 łyżka

pasta z chili np. harissa - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr - 1
łyżka

przyprawa pięć smaków - 1 łyżeczka

kasza kukurydziana - 0.5 szklanek

cebula - 1 sztuka

główka czosnku - 1 sztuka

jajka - 5 sztuk

pestki dyni - 50 gramów

Sposób przygotowania:

1. Fasolę namocz dzień wcześniej w ziemnej wodzie. Na drugi dzień wypłucz fasolę i ugotuj ją do

miękkości. Ugotowaną fasolę zmiel a następnie przetrzyj przez sito.

2. Dynię przekrój na cztery części zawiń w folię aluminiową, to samo zrób z cebulą i czosnkiem.

Następnie wstaw do piekarnika nagrzanego do 190°C na około 15 minut. Po tym czasie dynię,

cebulę i czosnek obierz. Warzywa nie muszą być zupełnie upieczone.

3. Wszystko razem włóż do kielicha miksera, dodaj majonez. Rozdrobnij najdrobniej jak możesz.

Powstałą pastę również przetrzyj przez sito, połącz z fasolą.

4. Farsz z warzyw dopraw do smaku przyprawą curry, pastą chili, delikatem, przyprawą pięciu

smaków, oraz startym na miazgę imbirem. Dodaj jajka, kaszę kukurydzianą, pestki dyni.

5. Doprawiony farsz umieść w podłużnej foremce do ciasta, wyłożonej wcześniej pergaminem.

Foremkę dodatkowo owiń folią aluminiową, ustaw na blaszce do pieczenia wypełnionej wodą.

Całość wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika na około 60 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


Pesto z jarmużu do chleba
przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

świeży jarmuż - 500 gramów

ser parmezan - 50 gramów

pestki sosnowe - orzeszki pinii lub pestki z
dyni - 100 gramów

owczy ser pekorino - 50 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

ostra papryka w płatkach - 1 szczypta

cała główka czosnku - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Jarmuż umyj. Liście oczyść odcinając je od zgrubiałych części.

2. W gotującej się wodzie ze szczyptą soli sparz przez minutę liście jarmużu. Przełóż je od razu do

miski z zimną wodą. Gdy wystygną, wyciśnij je i osusz w papierowym ręczniku.

3. Główkę czosnku zawiń w folię aluminiową i wstaw do nagrzanego do 190 st. C. piekarnika na

około 15 minut. Po tym czasie czosnek wyjmij, ostudź i obierz z łupin.

4. Zetrzyj na tarce oba sery pekorino i parmezan.

5. Orzeszki pinii podsmaż na patelni.

6. W kielichu miksera połącz smażony jarmuż z orzeszkami, majonezem, upieczonym czosnkiem,

szczyptą ostrej papryki i serami. Gotowe pesto podawaj do pieczywa, makaronów, ryb lub mięsa.

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


Pasztet z zielonej soczewicy z sosem
kolendrowym

przepisy.pl

30 minut 1 osoba Łatwe

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

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

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


Pasta z dyni
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

dynia np. łososiowa lub dowolna inna - 1
kilogram

cebulka szalotka - 6 sztuk

olej z pestek dyni - 2 łyżki

cytryna - 1 sztuka

spora łyżka żółtego curry

gęste kokosowe mleko - 3 łyżki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

pestki z dyni - 2 łyżki

mały pęczek kolendry

pasta z ostrej papryki np. harisy lub sambal
olek - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Dynie i cebule obierz ze skóry i łupin. Pokrój je na mniejsze nieregularne kawałki. Warzywa

przełóż do żaroodpornego naczynia i przykryj folią aluminiową. Całość wstaw do nagrzanego do

190*C piekarnika na około 30 minut. Po tym czasie warzywa pozostaw do wystygnięcia.

2. Upieczone warzywa przełóż do kielicha blendera. Dodaj mleko kokosowe, olej z pestek dyni,

curry po czym całość dokładnie zmiksuj.

3. Posiekaj kolendrę. Wyciśnij sok z cytryny. Pestki dyni upraż na patelni i z grubsza posiekaj

nożem. Następnie przełóż je razem z kolendrą do pasty z dyni, dodaj harisę, majonez i dokładnie

wymieszaj. Pastę dopraw do smaku sokiem z cytryny i szczyptą soli o ile zajdzie taka potrzeba.

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

