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KANAPEK
NA 5 DNI
TYGODNIA
KUCHNIADOROTY.PL

Dzień dobry,
Nazywam się Dorota, moją pasją jest gotowanie
i podpowiadanie czytelnikom, jak szybko i łatwo
uporają się z codziennymi kuchennymi zadaniami.
Dzisiaj mam dla was 5 przepisów na
szybkie kanapki, które przygotujecie dla siebie
i najbliższych.
Kanapki nie tylko na pierwsze śniadanie, ale
również na lunch do szkoły i pracy.
Na szybką przekąskę w ciągu dnia.
A może ruszacie w drogę i domowe kanapki będą
świetną przekąską w czasie podróży.
Na te wszystkie okazje proponuję,

Są łatwe i pyszne, obiecuję.
Smacznego,

Dorota
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5 przepisów jak 5 roboczych dni tygodnia.
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Kanapka z Łososiem
i Twarożkiem

Kanapka z Łososiem
i Twarożkiem
Składniki:
chleb na zakwasie (lub inny świeży i chrupiący)
kilka plastrów łososia wędzonego na zimno
2 łyżeczki serka typu Philadelphia (na 1 kromkę
chleba)
2 łyżki oliwy
kilka gałązek koperku grubo posiekanego
cytryna pokrojona na ćwiartki
sól morska

Chleb kroimy na średniej grubości kromki,
smarujemy twarożkiem, na wierzch
kładziemy plaster łososia.
Polewamy łyżeczką oliwy z koperkiem,
posypujemy solą morską i skrapiamy cytryną.
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Koperek łączymy z oliwą, mieszamy
i odstawiamy na czas przygotowania
kanapek.
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Kanapka z Awokado,
Pomidorem i Szynką

Kanapka z Awokado
Pomidorem i Szynką
Składniki na 1 porcje:
plaster wiejskiej szynki
plaster sera
kromka ulubionego chleba
kilka liści szpinaku lub rukoli (mogą być oba)
4 plastry awokado
plasterki dojrzałego pomidora
1 łyżeczka masła klarowanego

Kładziemy na niej szynkę i ser, chwilę podpiekamy.
Następnie zdejmujemy i kładziemy na kanapkę
sporą porcję szpinaku,
awokado i pomidor.
Doprawiamy odrobiną soli i pieprzu.
Podajemy natychmiast, kiedy jest jeszcze lekko
ciepła
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Kromkę chleba na maśle podpiekamy
na złocistego koloru.
Najlepiej zrobić to na dużej patelni.

KUCHNIADOROTY.PL

Pasta Jajeczna

Pasta Jajeczna
Składniki:
2 jajka (L)
ok. 1 łyżki majonezu
ok. 1 łyżki jogurtu greckiego
1 łyżeczka masła (opcjonalnie)
2 łyżki oliwek czarnych bez pestek (drobno
posiekanych)
2 łyżki pomidorów suszonych (drobno
posiekanych)
2 łyżki drobnego szczypiorku (posiekanego)
1/2 łyżeczki soli
1/4 łyżeczki pieprzu czarnego

Odlać gorącą wodę i na jej miejsce wlać zimną,
lub jajka przełożyć do miseczki z lodem na 2 min,
chodzi o przerwanie gotowania.
Jaja wyjąć zdjąć skorupkę. Odłożyć.
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Jajka ugotować na twardo, do niewielkiego
garnuszka z zimną wodą włożyć jajka, zagotować.
Od momentu zagotowania się wody gotować 5 min.

Pasta Jajeczna

W międzyczasie posiekać drobno oliwki,
szczypiorek i pomidory suszone.
Do średniej miski włożyć przestudzone jajka
i dokładnie rozgnieść je widelcem lub zmiksować
w malakserze, dodać masło, przyprawy i
posiekane dodatki, dokładnie wymieszać.
Na koniec włożyć większą część majonezu
i jogurtu, zamieszać.
Spróbować i jeśli lubimy dodać resztę majonezu.
Croissanta przekroić ostrym nożem poziomo,
napełnić pastą jajeczną i przykryć górną częścią.
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Przekroić na pół.
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Grillowana Kanapka
z Sałatką z Kurczaka

Grillowana Kanapka
z Sałatką z Kurczaka
Składniki:
1 pierś z kurczaka ugotowana
ok. 3/4 szklanki pokrojonych na ćwiartki
winogron (ciemnych lub jasnych)
ok. 1/3 szklanki orzechów włoskich
posiekanych
1/2 dużego lub 1 małe, dojrzałego awokado
2 łyżki majonezu (u mnie Kielecki)
2 gałązki koperku
1 mała czerwona cebula
sól
4 placki tortilla
sałata lodowa

Pierś z kurczaka ugotować w rosole. Ostudzić,

Winogrona pokroić na ćwiartki, usunąć pestki.
Cebulę obrać i pokroić drobno, posolić
(ok. 2 szczypt soli), wymieszać i pozostawić żeby
zmiękła ok. 10 min.
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porwać na kawałki lub poszarpać widelcem.

Kanapka z Sałatką z Kurczaka
Awokado obrać ze skóry i pokroić w średniej
wielkości kostkę.
W misce połączyć wszystkie składniki, kurczaka,
winogrona, orzechy i cebulę.
Dodać majonez i dokładnie, ale delikatnie wymieszać.
Odstawić, można wstawić do lodówki na 30 min.
Sałatę lodową umyć i pokroić w cienkie paski.
Na placku tortilla położyć trochę sałaty lodowej,
następnie część sałatki z kurczaka, zwinąć ścisło.
Przekroić ukośnie, każdą część i przekłuć
wykałaczką.
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Podawać na zimno.
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Kanapka Grillowana
z Kurczakiem

Kanapka Grillowana
z Kurczakiem
Składniki dla 2 osób:
4 grube kromki chleba wiejskiego
2 szklanki świeżego szpinaku lub 1 mrożonego
(ilość po rozmrożeniu i odparowaniu wody)
1 ząbek czosnku
1 pieczona lub grillowana pierś z kurczaka
1 dojrzałe awokado
1 kulka mozzarelli
sól i świeżo mielony pieprz
oliwa

W średniej wielkości garnku rozpuścić 1,5 łyżki oliwy, na
gorącą wrzucić czosnek przeciśnięty przez praskę,
odrobinę soli i pieprzu, zamieszać. Smażyć czosnek tylko
chwilę, żeby go nie spalić (spalony będzie gorzki).
Po chwili dodać szpinak zamieszać, smażyć ok. 1 min,
mieszać. Kiedy szpinak zmięknie wrzucić pokrojone
kawałki kurczaka, zamieszać.
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Pierś z kurczaka lub inną część kurczaka (jeśli został nam
z obiadu kawałek np. pieczonego)
pokroić na podłużne kawałki.

Kanapka Grillowana z Kurczakiem

Smażyć na średnim ogniu jeszcze chwilę, żeby kurczak lekko
się podgrzał.
Chleb pokroić w grube kromki, po 2 szt na osobę.
Mozzarellę pokroić w plastry średniej grubości.
Awokado przekroić na pół, wyjąć pestkę (najłatwiej uderzyć
w nią ostrzem grubego noża, lekko obrócić i wyjąć).
Zdjąć skórę, pokroić na średniej grubości plastry.
Zdjąć kurczaka ze szpinakiem z ognia, zamieszać.

Rozgrzać patelnię grillową lub zwykłą, powinna być gorące.
Na patelnie położyć kanapki i smażyć po 2 min z każdej
strony.
Lekko dociskać, żeby mozzarella zaczęła się topić pod
wpływem ciepła.
Smażyć ok. 2 min z każdej strony.
Podawać ciepłą lub zimną, w każdej wersji jest pyszna.
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Przygotować kanapki.
Na dwóch kromkach rozłożyć po połowie awokado, na
kolejnych dwóch po połowie mozzarelli.
Na każdą z kromek z mozzarellą położyć połowę kurczaka
ze szpinakiem. Przykryć kurczaka kromkami z awokado,
docisnąć.

WIĘCEJ SZYBKICH POMYSŁÓW
NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNI
JUŻ WKRÓTCE!

Wspaniałego tygodnia!
Dorota

Więcej przepisów znajdziecie

