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Z żółtym serem, szynką i pomidorem. 
To chyba najpopularniejsze. 
Podobno najlepiej smakują zrobione
przez kogoś, bo nie od dziś wiadomo, 
że wszystko robione z miłością smakuje
najlepiej. Można na zimno, ciepło, słodko 
i słono. Niezastąpione na szybkie
śniadanie, a w dalekiej trasie koniecznie 
z jajkiem na twardo. Niezbędne w każdym
plecaku ucznia. Kanapki.

Czy ja lubię kanapki?
Uwielbiam :) Pewnie, jak każdy! Latem
mogę jeść kilogramami biały chleb 
z żółtym serem i świeżym pomidorem. 
Bo muszę Ci się przyznać, że kocham biały
chleb, a świeży mogę jeść tylko z masłem i
to najlepsze śniadanie pod słońcem.
Doskonale pamiętam smak kanapek z
dzieciństwa, pamiętam te, które mama
robiła mi do szkoły. Mój Radek zawsze
wspomina kanapki przygotowywane przez
jego tatę w każdą niedzielę - kiedy
schodzili do kuchni, czekała na nich
herbata i duży talerz kanapek. Skoro
kanapki są tak popularne i znane przez
wszystkich, czemu ja porywam się na
ebooka właśnie o tak zwyczajnych
kanapkach? Właśnie dlatego, że wszyscy
je znają i uwielbiają. 

Cześć!



Postanowiłam podzielić się z Tobą
moimi wariacjami na temat
kanapek. Wszystkie przepisy
przetestowane na mojej rodzinie 
- mąż jest często w trasie i nie zawsze
ma czas wstąpić gdzieś coś zjeść, więc
chętnie zabiera coś małego do
przekąszenia ze sobą. Kanapki, jakie
Ci tutaj polecam, są świetnym
pomysłem właśnie na śniadanie 
w trasie, domu, pracy, a nawet
szkole. Przygotowałam wersje na
ciepło, zimno i na słodko. Każda z nich
jest przygotowana z produktów, które
z pewnością masz w kuchni - nie ma
tutaj nic egzotycznego, żeby było
prościej, ale przede wszystkim, żeby
można było przygotować te pyszne
kanapki od razu, bez specjalnego
wcześniejszego wyjścia do sklepu.
Mam dla Ciebie przepisy na domowe
pieczywo i pyszne sosy, które dodają
kanapkom to magiczne "coś".
Udanych eksperymentów, pysznych
kanapek i cudownych chwil przy
wspólnym stole, bo jedzenie łączy
ludzi.

Cześć!

Kinka

Odwiedź mnie

kliknij w wybraną ikonkę
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Domowe pieczywo

Mleko mieszamy z drożdżami i cukrem.
Odstawiamy.
Mąkę łączymy z solą i olejem. Dodajemy
mleko z drożdżami. Wyrabiamy hakami
miksera lub ręcznie przez 3-4 minuty.
Posypujemy mąką i przykrywamy
ściereczką na około 30 minut i
odstawiamy do wyrośnięcia.
Ciasto szybko wyrabiamy rękami, dzielimy 
na 8 części. Z każdej formujemy bajgiel
(formujemy kulkę, robimy w niej dziurkę   
 i lekko rozciągamy). Układamy na formie
pokrytej papierem do pieczenia.
Bajgle przykrywamy ściereczką do
ponownego wyrośnięcia, ok. 15 minut.
Krążki smarujemy żółtkiem wymieszanym
z łyżką mleka, posypujemy czarnuszką,
sezamem lub płatkami owsianymi.
Pieczemy ok. 25 minut w 180 stopniach   
 z termoobiegiem lub 200 bez
termoobiegu. Wyjmujemy z piekarnika i
pozostawiamy do wystudzenia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czy Tobie też bajgle kojarzą się z małą,
domową kawiarenką gdzieś na rynku 
w Krakowie? Bajgle mogę jeść pod każdą
postacią. Jak tylko zrobię je w domu, znikają 
raz dwa. Zawsze sobie obiecuję, że zrobię
więcej, żeby było "na jutro". Ale skutkuje tylko
jednym - zjemy ich zawsze więcej :)

Bajgle

Składniki:
- 400 g mąki pszennej,
- pół łyżeczki soli,
- pół łyżeczki cukru,
- 25 g świeżych drożdży, 
- 5 łyżek oleju,
- 250 ml letniego mleka.
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Domowe pieczywo

Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku,
dodajemy cukier. Odstawiamy.
W misce miksera mieszamy mąkę z solą.
Dodajemy drożdże z mlekiem i
wyrabiamy hakami przed około 3-4
minuty.
Gotowe ciasto posypujemy mąką,
przykrywamy miskę ściereczką                    
i odstawiamy do wyrośnięcia na około  
 30 minut.
Ciasto szybko wyrabiamy rękami.
Keksówkę wykładamy papierem do
pieczenia, wkładamy do niej ciasto.
Przykrywamy ścierką na kolejne             
 15-20 minut.
Ostrym możem robimy wzdłuż chleba
charakterystyczne nacięcie, smarujemy
wierzch chleba wodą.
Wstawiamy chleb do piekarnika
nagrzanego do 180 stopni                          
z termoobiegiem i pieczemy przez ok. 50
minut. Po tym czasie wyjmujemy z formy
i czekamy aż wystygnie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lubię biały chleb, zdecydowanie bardziej, niż
ciemny. Zwłaszcza, kiedy jest ciepły, taki prosto
z pieca. Mogę go jeść tylko z masłem. Ten
chlebek poza tym, że jest banalnie prosty 
w przygotowaniu, zachowuje świeżość przez
kilka dni. Po kilku godzinach można go
spokojnie kroić nożem, nie rozwarstwia się,
a kromki wychodzą jak z krajalnicy.

Pszenny chleb

Składniki:
- 350 ml ciepłego mleka,
- 500 g mąki pszennej,
- 25 g świeżych drożdży,
- czubata łyżeczka soli,
- płaska łyżeczka cukru.
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Domowe pieczywo

Wodę, drożdże i miód mieszamy.
Odstawiamy.
W misce mieszamy pozostałe składniki,
dodajemy wodę z drożdżami. Wyrabiamy
hakami miksera lub ręcznie przez 3-4
minuty. Odstawiamy posypane mąką
ciasto i przykryte ściereczką na pół
godziny do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.
Ciasto dzielimy na 6 części, z każdej
formujemy bagietkę. Układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
Przykrywamy ściereczką na kolejne 15
minut.
Bagietki nacinamy lekko kilka razy           
 na powierzchni, po skosie - robiąc
charakterystyczny dla nich wzór :)
Pieczemy 25 minut w 180 stopniach         
 z termoobiegiem lub 200 bez
termoobiegu, w opcji góra-dół.
Odstawiamy do wystygnięcia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bagietki to, zaraz obok bułek, nasze ulubione
pieczywo. Sprawdzają się najlepiej w trasie, 
bo nadziane odpowiednimi dodatkami mogą
spokojnie zastąpić obiad.

Bagietki

Składniki:
- 400 g mąki pszennej,
- 250 ml wody gazowanej,
ciepłej,
- 25 g świeżych drożdży,
- 5 łyżek oleju,
- łyżka miodu,
- pół łyżeczki soli
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Domowe pieczywo

Składniki mieszamy ręcznie lub mikserem.
Zwilżamy dłonie, formujemy 12 kulek,
które lekko spłaszczamy. Układamy na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Na wierzchu robimy nożem
charakterystyczny bułkowy krzyżyk. Masa
klei się do rąk - tak ma być. Jeśli za mocno,
trzeba zwilżyć dłonie.
Pieczemy 25-30 minut w 170 stopniach   
 z termoobiegiem lub 190 stopniach     
 bez termoobiegu.
Odstawiamy do wystygnięcia.

1.
2.

3.

4.

5.

Podobno najlepsze rzeczy wychodzą metodą
prób i błędów - bo tak właśnie powstały te
bułki. Od tej pory zawsze, kiedy kupuję
kilogram sera na sernik, z połowy piekę ciasto, 
z drugiej połowy - te bułeczki. Zaskoczą Cię
smakiem, obiecuję!

Bułki twarogowe

Składniki:
- 500 g sera białego
(sernikowego lub twarogu),
- 2 jajka,
- 2 szklanki płatków
owsianych błyskawicznych,
- 8 łyżek mąki,
- szczypta soli,
- łyżka mielonego siemienia
lnianego,
- 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia.
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Sosy

Sosy są genialnym uzupełnieniem kanapek. To one dają smak i sprawiają,
że kanapka nie jest sucha. My mamy swoje 3 ulubione, 
które są absolutnie pyszne!

W misce mieszamy wszystkie płynne
składniki.
Cebulę i ogórka drobno siekamy.
Łączymy z sosem. Doprawiamy

1.

2.

Hamburgerowy
Składniki:
- 4 łyżki majonezu,
- 2 łyżki gęstej
śmietany,
- łyżka musztardy,
- sól i pieprz,
- mały ogórek
konserwowy,
- mała, biała cebula.

Łączymy płynne składniki.
Czosnek przeciskamy przez praskę,
dodajemy do sosu. Doprawiamy.

1.
2.

CzosnkowySkładniki:
- 3 łyżki majonezu,
- 3 łyżki śmietany,
- 2-3 ząbki czosnku,
- sól i pieprz.

Wyspiarski Składniki: 
- 2 łyżki majonezu,
- 2 łyżki gęstej
śmietany,
- 2 łyżki keczupu,
- sól, pieprz i słodka
papryka.

Łączymy wszystkie składniki.1.
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Pasty kanapkowe

Tuńczyka odcedzamy z wody,
pomidory kroimy na mniejsze kawałki.
Łączymy wszystkie składniki,
blendujemy do pożądanej konsystencji.
Przyprawiamy według uznania.

1.

2.

3.

Jemy ją od dobrych 5 lat. Nie pamiętam,
gdzie jadłam ją pierwszy raz, ale niemal co
tydzień gości na naszym stole. Jest bardzo
sycąca fajnie można przemycić tuńczyka
dziecku.

Tuńczykowa

Składniki:
- puszka tuńczyka,
- serek wiejski,
- 7 suszonych pomidorów,
- suszona bazylia i oregano,
po łyżeczce.
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Pasty kanapkowe

Sałatę myjemy i razem z pozostałymi
składnikami wrzucamy do wysokiego
naczynia.
Miksujemy blenderem na pesto.
Pasta nadaje się od razu do jedzenia.

1.

2.
3.

To jest mój absolutny hit tego roku! Któregoś
dnia teściowa przywiozła mi kilka sałat.
Bałam się, że się zepsują i zaczęłam
kombinować. Pasta, która powstała przeszła
nasze oczekiwania! Jest idealna do kanapek, 
ale i super sprawdza się jako nadzienie 
do naleśników czy pesto do makaronu.

Sałatowa

Składniki:
- duża główka sałaty
masłowej lub rzymskiej,
- pół szklanki orzeszków
ziemnych,
- ok. 10 listków świeżej
bazylii,
- sól i pieprz, ząbek
rozdronionego czosnku,
- 3-4 łyżki oliwy z oliwek.
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Pasty kanapkowe

Fasolę razem z wodą przekładamy    
 do blendera.
Dodajemy pozostałe składniki,
rozdrabniamy do pożądanej
konsystencji.
Pasta nadaje się do jedzenia od razu
po wykonaniu, ale ja radzę wstawić ją
na godzinę do lodówki, żeby zgęstniała.

1.

2.

3.

Pasty są świetnym sposobem na przemycanie
zdrowych składników do diety dzieci. 
Mój Kacper nie przepada za fasolą w zupie czy
potrawce, ale tę pastę zajada ze smakiem. 
Poza kanapkami smarujemy nią także naleśniki.

Pasta z białej fasoli,
suszonych pomidorów

i słonecznika

Składniki:
- puszka białej fasoli,
- 8 suszonych pomidorów,
- 1/3  szklanki ziaren
słonecznika,
- ząbek czosnku,
- bazylia i oregano, według
uznania,
- 1-2 łyżki oliwy z oliwek.
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Pasty kanapkowe

Cebule kroimy w drobną kosteczkę,
czosnek przeciskamy przez praskę       
 i szklimy na oleju. Dodajemy liść
laurowy, ziele angielskie i przyprawy.
Fasolę razem z wodą przekładamy do
blendera. Dodajemy przysmażoną
cebulę z dodatkami, poza liściem          
 i kulkami. Blendujemy.
Pastę przekładamy do miseczki               
i chłodzimy.

1.

2.

3.

Pierwszy raz jadłam go na jakiejś imprezie,
doskonale mi smakował! Jego smak jest bardzo
zbliżony do prawdziwego smalcu ze skwarkami,
takiego jaki robi moja mama lub teściowa.
Fajnie sprawdza się na wszelkiego rodzaju
imprezach, jako przystawka lub przekąska.

Składniki:
- Puszka białej fasoli,
- dwie duże białe cebule,
- 3-4 ząbki czosnku,
- liść laurowy i kilka ziaren
ziela angielskiego,
- 5-6 łyżek oleju
rzepakowego,
- sól i pieprz,
- łyżeczka lubczyku 
i majeranku.

Wege smalec...z fasoli
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Kanapki na zimno

Bagietkę kroimy na pół, smarujemy spód
obficie sosem. 
Układamy kolejno: roszponka,
naprzemiennie ser z plastrami szynki,
plastry jajka, posypujemy szczypioriem.

Kogo nie zapytam o wspomnienia z wycieczek 
z dziecięcych lat, każdy wspomina kanapki 
z jajkiem gotowanym na twardo. To już taki
klasyk, a jak klasyk, to nie mogło go zabraknąć 
i tutaj. Bagietki są z przepisu ze strony 8.

Składniki:
- 2 bagietki,
- roszponka,
- ser żółty,
- szynka,
- 2 jajka gotowane na
twardo,
- szczypior,
- sos czosnkowy ze strony
10.

Bagietka 
  z jajkiem
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Kanapki na zimno

Kurczaka kroimy w plastry, marynujemy
w ulubionych przyprawach, skrapiamy
oliwą. Smażymy na patelni grillowej lub
zwykłej po ok. 2 minuty z każdej strony.
Bagietkę kroimy na pół. Ogórka           
 w plastry, Paprykę w grube słupki.
Układamy kolejno: bułka, sos
wyspiarski, sałata, kurczak, papryka
naprzemiennie z ogórkiem, sos.

1.

2.

3.

Najlepsza kanapka w trasę. Może z
powodzeniem zastąpić obiad, a w trasie jest na
wagę złota. Moje bagietki są tak duże, że jedna
starcza dla dwojga :) Bagietkę robiłam 
z przepisu ze strony 8.

Składniki:
- sos wyspiarski ze strony
10,
- 2 bagietki,
- sałata,
- pierś z kurczaka,
- ulubione przyprawy do
kurczaka, oliwa,
- zielony ogórek,
- żółta papryka.

Bagietka 
  z kurczakiem
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Kanapki na zimno

Bagietkę kroimy na pół, smarujemy
masłem, kładziemy rucolę.
Układamy naprzemiennie pokrojoną
w plastry mozarellę z pomidorem.
Dekorujemy listkami świeżej bazylii lub
pesto bazyliowym. Skrapiamy oliwą.

1.

2.

Taką bułkę pierwszy raz jadłam we Włoszech 
i bardzo mi smakowała. Lubię połączenie
mozarelli z pomidorami i koniecznie 
z dodatkiem świeżej bazylii. 
Bagietka ze strony 8.

Składniki:
- 2 bagietki,
- masło,
- rucola,
- kulka mozarelli,
- 2 pomidory,
- oliwa z oliwek,
- listki świeżej bazylii.

Bagietka 
  po włosku
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Kanapki na zimno

Serek mieszamy ze śmietaną,
doprawiamy solą i pieprzem. Siekamy
szczypiorek, dodajemy do serka.
Rzodkiewki kroimy w plastry.
Rozkrajamy bajgiel i układamy kolejno:
bułka, masło, rucola, biały ser ze
szczypiorkiem, rzodkiewka, można
dodać bazylię dla smaku.

1.

2.
3.

Zdecydowanie nasze ulubione wiosenne
śniadanie! Bo kto nie lubi twarożku ze świeżym
szczypiorkiem i kruchą rzodkiewką. Idealnie
śniadanie do kawy pitej na balkonie czy tarasie.
Bajgiel pochodzi z przepisu ze strony 6.

Tradycyjny
bajgiel   

z twarożkiem

Składniki: 
- 2 bajgle,
- serek typu klinek,
- śmietana gęsta,
- pęczek szczypiorku,
- pęczek rzodkiewki,
- rucola.
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Kanapki na zimno

Kukurydzę mieszamy                   
 z majonezem, doprawiamy.
Układamy kolejno: chleb, masło,
sałata, kukurydza z majonezem   
 i papryką, tuńczyk odcedzony    
 z zalewy, cebula i posiekany
wedle uznania ogórek, plastry
jajka, chleb.

Robimy sałatkę: tuńczyka
odcedzamy z zalewy, z puszki
kukurydzy odlewamy wodę.
Cebulę siekamy, tak samo
ogórka. Jajka kroimy w kosteczkę.
Wszystkie składniki mieszamy      
 z majonezem, odprawiamy.
Układamy kolejno: chleb, masło,
sałata, sałatka tuńczykowa.

Sposób 1:
1.

2.

Sposób 2:
1.

2.

Ta kanapka jest wyjątkowa: można podawać ją 
z pastą, z wszystkimi składnikami osobno lub
zjeść jako sałatkę i zagryźć chlebem. Każda wersja
dozwolona, każda wersja tak samo smaczna. I to
w kanapkach jest fajne, eksperymentom nie ma
końca! Chleb ze strony 7.

Składniki:
- 4 kromki chleba,
- sałata lub rucola,
- masło,
- puszka tuńczyka,
- puszka kukurydzy,
- 2 łyżki majonezu,
- cebulka,
- 2 jajka ugotowane na
twardo,
- ogórek kiszony,
- sól, pieprz, słodka 
papryka.

Kanapka z pastą 
z tuńczyka 
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Kanapki na ciepło

Pieczarki obieramy, kroimy w
plasterki. Cebulę kroimy w piórka.
Dusimy na patelni doprawione solą
i pieprzem.
Na patelni rozgrzewamy olej,
wbijamy jajko i smażymy, aż białko
się zetnie. Nie odwaracamy jajka na
drugą stronę. Fajnym patentem
jest zmniejszyć moc kuchenki,
przykryć patelnię pokrywaką i dusić
kilka minut.
Bajgiel kroimy wzdłuż na pół,
podpiekamy (kilka minut                
 w piekarniku/ opiekaczu/ tosterze)
smarujemy dół sosem.
Układamy kolejno: bułka, sos,
rucola, ser żółty, pieczarki               
 z cebulką, jajko sadzone, sól            
i pieprz, bułka.

1.

2.

3.

4.

Jeśli zrobisz sobie taką kanapkę na śniadanie,
obiecuję, będzie Cię trzymała aż do obiadu. Jest
wyśmienita! Choć mogę być mało obiektywna, bo
dla mnie pyszne jest wszystko, co ma w składzie
pieczarki. Jeśli pieczarek nie lubisz, 
z powodzeniem możesz wymienić je na grillowane
warzywa, np. paprykę, cukinię, cebulę. Bajgiel
pochodzi z przepisu ze strony 6.

Składniki:
- 2 bajgle,
- 2 plastry żółtego sera,
- sos hamburgerowy, strona
10,
- rucola,
- 2 jajka,
- 8 pieczarek,
- mała cebula,
- 2 jajka,
-olej,
- sól i pieprz.

Bajgiel
z jajkiem
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Kanapki na ciepło

Kurczaka kroimy w plastry.
Marynujemy w oliwie i
przyprawach. Smażymy na
patelni np. grillowej po ok. 2
minuty z każdej strony.
Bajgiel kroimy na pół,
podgrzewamy.
Majonez mieszamy z musztardą.
Sosem smarujemy obie połówki
bajgla.
Układamy kolejno: bułka, sos,
sałata, kurczak, sos, bułka.

1.
2.

3.

4.

5.

Jeśli do tej kanapki zrobisz sałatkę cesar 
i domowe frytki, masz genialne danie obiadowe
lub sycącą kolację. Ta kanapka świetnie sprawdza
się w trasie, bo o ile na ciepło smakuje
wyśmienicie, to na zimno też smakuje nie gorzej :)
Bajgiel jest z przepisu ze strony 6.

Składniki:
- 2 bajgle,
- pierś z kurczaka,
- przyprawy: sól, pieprz,
czosnek, bazylia, oregano,
słodka
papryka, curry, 2 łyżki oliwy.
- sałata,
- łyżka musztardy i łyżka
majonezu.

Bajgiel
z kurczakiem
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Kanapki na ciepło

Kromki smarujemy masłem.
Pieczarki obieramy, kroimy w plasterki.
Ser ścieramy na tarce o dużych
oczkach.
Układamy kolejno: chleb, ser żółty,
pieczarki, bazylia, sól i pieprz.
Zapiekamy ok 10-15 minut w 180
stopniach opcja góra-dół.

1.
2.

3.

4.

Kocham nad życie zapiekanki, takie co można
kupić w małej budce, w każdym mieście. 
Z pieczarkami i keczupem. One zawsze smakują
tak samo i jakoś zawsze przypominają mi wyjazdy
na zakupy z dzieciństwa, kiedy tylko wysiadłyśmy 
z mamą z autobusu, a ja od razu byłam głodna :)
Dzisiaj takie tosty robimy często w domu, 
co prawda wersję dużo lżejszą i zdrowszą. Chleb,
który wykorzystałam, znajdziesz na stronie 7.

Składniki:
- 8 kromek chleba,
- masło,
- 10 dużych pieczarek,
- ser typu mozarella,
- sól, pieprz, listki świeżej
bazylii,
- keczup

Tosty 
z pieczarkami 
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Kanapki na ciepło

Tosty smarujemy masłem z dwóch
stron.
Układamy na nich kolejno: rucola,
camembert pokrojony w plastry 

Tosty zapiekamy w tosterze lub
smażymy na suchej patelni.

1.

2.

i pomidora.
1.

Siedzieliśmy do późnych godzin ucząc się na
studiach. Godzina była taka, że pizzy by już nie
dowieźli, a w lodówce pustka. Był camambert.
Tylko co z nim zrobić... no jak to co, tosty! Były 
u nas hitem i częstowaliśmy nimi wszystkich gości.
Teraz chętnie do nich wracamy, bo poza smakiem,
mają ogromną wartość sentymentalną. Tosty
zrobiłam z chleba z przepisu na stronie 7.

Składniki:
- 8 kromek chleba, 
najlepiej tostowego,
- 2 camamberty,
- masło,
- opakowanie rucoli,
- 3 pomidory,
- sól, pieprz.

Tosty 
z camembertem
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Kanapki na ciepło

Jeśli nie masz kotlecików, polecam te,
które ja zastosowałam. Podane na
kotlety składniki mieszamy - jeśli
konsystencja będzie za rzadka,
dodajemy kaszki, jeśli za twarda, troszkę
wody. Formujemy kotleciki, układamy na
blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia i pieczemy ok 30-40 minut      
 w 180 stopniach opcja góra-dół.
Bułki kroimy na pół, podgrzewamy. Obie
części od wewnętrznej strony
smarujemy obficie sosem.
 Składamy kanapkę: bułka, sos, ser żółty,
rucola, kotlecik, pomidor, cebula,
przyprawy, sos i bułka.

1.

2.

3.

Zdecydowanie ulubiona kanapka mojego męża.
 Jest nie tylko bardzo smaczna i sycąca, ale można
wymieniać w niej składnik główny i zawsze będzie
smakowała inaczej. Wykorzystałam tutaj kotleciki
indycze z warzywami, ale tak naprawdę możesz
urozmaicić ją dowolnym kotletem - tradycyjnym
mielonym, schabowym, wegetariańskim kotletem
ryżowym, buraczanym czy falafelem. W  każdej
konfiguracji smakuje wyśmienicie! Pamiętaj tylko, 
że tajemnicą, jest tutaj... sos :) Do przepisu
wykorzystałam bułki twarogowe, na które przepis
znajdziesz na stronie 9.

Składniki:
- 4 bułki,
- sos hamburgerowy, przepis strona 10,
- ser żółty,
- rucola lub sałata,
- pomidor,
- biała cebula,
- bazylia, sól i pieprz,
- kotlecik: u mnie 300 g mielonego filetu
z indyka, starta na tarce o małych
oczkach mała cukinia i mała
marchewka, ząbek czosnku, sól, pieprz,
4 łyżki kaszy mannej, jajko.

Wiejska kanapka
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Kanapki na słodko

Od dziecka nie jadłam kanapek z samym dżemem
- zawsze na spodzie, zamiast masła, musiał być
biały serek. I tak jem do dzisiaj, ja i reszta rodziny :)
W sezonie fajnie jest zastąpić dżem świeżymi
owocami, np. truskawkami, jagodami, malinami.
Przepis na bajgiel znajdziesz na stronie 6.

Bajgiel rozcinamy na pół, smarujemy białym
serkiem, układamy na nim owoce.
Dekorujemy listkami mięty.

Składniki:
- Bajgiel,
- biały serek twarożkowy lub
serek typu klinek zmieszany
ze śmietaną,
- świeże, sezonowe owoce,
- listki mięty.

Bajgiel 
z truskawkami
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Kanapki na słodko

Mleko podgrzewamy razem             
 z masłem, aż się rozpuści.
Dodajemy drożdże i miód.
Mieszamy z mąką i wyrabiamy
ciasto, odstawiamy w ciepłe miejsce
na pół godziny.
Ciasto wałkujemy na długi placek     
 i wycinamy trójkąty – mogą być
duże, o podstawie nawet 15 cm,
wtedy wyjdzie ok. 10 sztuk. Lub
malutkie, żeby mieć więcej.
Układamy na wyłożonej papierem
do pieczenia blaszce.
Trójkąty smarujemy czekoladą,
dżemem lub czymkolwiek. Zawijamy
rogale zaczynając od podstawy      
 w kierunku szpica.
Rogale odstawiamy pod
przykryciem na 15 minut.
Po tym czasie smarujemy je wodą
lub żółtkiem.
 Pieczemy 25 minut w 165
stopniach opcja termoobieg.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bardzo smaczna alternatywa kanapek, 
a co najlepsze - nie trzeba nic z nimi robić, tylko
zabrać ze sobą. Bo mają nadzienie. Rogaliki są
świetne do kawy, ale i do przekąszenia w trasie,
szkole czy pracy.

Składniki:
- 380 g mąki,
- 180 ml ciepłego mleka,
- 25 g świeżych drożdży,
- łyżka płynnego miodu,
- 80 g masła.

Maślane rogaliki
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Kanapki na słodko

Kromki chleba kroimy po przekątnej,
tak żeby powstały 2 trójkąty.
Mleko mieszamy z jajkami, cukrami i
cynamonem.
Formę do zapiekania smarujemy
masłem lub olejem.
Kromki moczymy w mleku z jajkami i
układamy jedną za drugą w naczyniu
do zapiekania. Pozostałą mieszaninę
polewamy pieczywo.
Tak przygotowaną zapiekankę można
od razu włożyć do piekarnika lub
dodać do niej bakalie (u mnie orzechy,
żurawina i daktyle) albo świeże owoce.
Tosty wkładamy do piekarnika na 30
minut, pieczemy w 180 stopniach,
opcja góra-dół.
Po upieczeniu wystarczy posypać
cukrem pudrem i są gotowe do
jedzenia. Fajną opcją jest polanie ich
gęstą śmietaną lub jogurtem
naturalnym i posypanie owocami.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zawsze, kiedy mieliśmy starsze pieczywo, robiliśmy
z niego chleb maczany w jajku i smażony na
patelni, na oleju. Z czasem, kiedy zaczęliśmy
ograniczać smażenie, ten pomysł także ewoluował
- lepiej pokombinować, niż rezygnować, a jakże! Te
tosty są idealne od razu po wyjęciu z piekarnika,
wystarczy oprószyć cukrem pudrem. Ciekawie
smakują też ze świeżymi, sezonowymi owocami
lub jesienią, z domową konfiturą. Wykorzystałam
tutaj domowy chleb, przepis na stronie 7.

Składniki:
- kilka kromek chleba, fajnie
sprawdza się prostokątny lub
tostowy,
- 2 jajka,
- 1/4 szklanki mleka,
- pół łyżeczki cynamonu,
- łyżeczka cukru,
- łyżeczka cukru wnailiowego,
- do wyboru: owoce, bakalie.

Zapiekane tosty
francuskie  
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Cieszę się bardzo, że korzystasz z mojego ebooka. Praca nad nim była dla
mnie ogromną przyjemnością. I wiesz co? Niedługo szykuję kilka innych,
fantastycznych niespodzianek, dlatego dołącz do mnie na kanałach 
w mediach społecznościowych, gdzie codziennie serwuję dużą dawkę 
nie tylko pysznego jedzenia, ale przede wszystkim humoru, uśmiechu 
i dobrej energii. Czekam tam na Ciebie z dobrą kawą, wpadniesz? :)

Dziękuję!

Kinka
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Odwiedź mnie

kliknij w wybraną ikonkę

https://www.facebook.com/KinkaBlog/
https://www.instagram.com/kinka_karolina_wilk/
https://kinka.com.pl/

