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Kanapka wrap z warzywami
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

placki tortilla - 2 sztuki

papryka czerwona - 1 sztuka

ogórek świeży - 0.25 sztuk

pomidor (sam miąższ, bez nasion) - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 1 łyżka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 1 łyżka

sałata masłowa liście - 4 sztuki

ser żółty topiony - 4 plastry

Sposób przygotowania:

1. Placki tortilla opiecz krótko na rozgrzanej patelni i wystudź. Na każdym z nich połóż sałatę oraz ser.

2. Paprykę, ogórka oraz pomidora pokrój w kostkę, przełóż do miseczki. Majonez wymieszaj z ketchupem i połącz z

warzywami, wymieszaj.

3. Przygotowane warzywa nałóż na placki. Tortille zwiń ścisło pamiętając, aby starannie zawinąć brzegi do środka -

zawartość kanapki nie będzie wydostawać się na zewnątrz. Gotowe kanapki zawiń w papier śniadaniowy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kanapka-wrap-z-warzywami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wegetariańskie tortille
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

placki tortilli - 4 sztuki

Sos Hellmann's Samba - 4 łyżki

Sos Hellmann’s Czosnkowy z jogurtem - 4 łyżki

Delikat przyprawa uniwersalna Knorr - 1 łyżeczka

papryka czerwona - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

orzeszki piniowe - 1 łyżka

czerwona cebula - 1 sztuka

cukinia - 0.5 sztuk

ząbek czosnku - 1 sztuka

ser feta - 50 gramów

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Warzywa pokrój w cienkie paski. Na patelni rozgrzej oliwę, przesmaż czosnek oraz pokrojone warzywa. Dopraw do smaku

Delikatem Knorr.

2. Orzeszki upraż na suchej, rozgrzanej patelni.

3. Placki tortilli posmaruj sosem Hellmann’s Samba a następnie nałóż porcję warzyw wymieszanych z pokruszonym serem,

kiełkami oraz uprażonymi orzeszkami.

4. Tortille zwiń ściśle, zawijając brzegi placków do środka tak, aby farsz nie wydostał się.

5. Zwinięte tortille upiecz na rozgrzanym grillu. Gotowe przekrój pod skosem i ułóż na półmisku. Podawaj z sosem

Hellmann’s Czosnkowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wegetarianskie-tortille
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


Tortilla zapiekana z jajkiem i awokado z dipem meksykańskim
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

plastry boczku - 12 sztuk

tortilla pszenna - 4 sztuki

Duże awokado - 2 sztuki

tarty ser żółty - 150 gramów

średniej wielkości pomidory malinowe - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

Ketchup Hellmann's Pikantny - 4 łyżki

kmin rzymski - 1 łyżeczka

kilka kropli tabasco

Sposób przygotowania:

1. Na gorącej patelni smaż powoli plastry boczku, aż wytopią się z tłuszczu i staną się chrupiące. Nadmiar tłuszczu usuń

układając boczek na papierowym ręczniku.

2. Awokado obierz, przekrój na pół, wyjmij pestkę pokrój w plastry, pomidory również pokrój w plastry.

3. Tortille ułóż na patelni. Na połowie tortilli ułóż składniki - najpierw tortillę obficie oprósz serem, łyżką uformuj wgniecenie

gdzie wbijemy jajko, obok połóż plastry awokado, boczku i pomidora. Na wierzchu ułóż kawałki liści kolendry i ponownie

całość oprósz żółtym serem.

4. Tortille złóż na pół. Na patelni piecz po dwie tortille na wolnym ogniu tak, aby się nie przypaliły, po około 3- 4 minuty z

każdej strony. Gotowe tortille przekrój na pół i podawaj z dipem.

5. Wszystkie składniki dipu połącz ze sobą i dopraw do smaku kilkoma kroplami tabasco w zależności od upodobań.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tortilla-zapiekana-z-jajkiem-i-awokado-z-dipem-meksykanskim
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Enchiladas z kurczakiem
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pierś z kurczaka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

czerwona papryka - 1 sztuka

żółta papryka - 1 sztuka

oliwa - 1 łyżeczka

czerwona cebula - 1 sztuka

ząbek czosnku - 2 sztuki

przyprawa do potraw meksykańskich - 1 łyżka

passata - 450 mililitrów

tortilla - 8 sztuk

creme fraiche - 100 mililitrów

ser gouda - 50 gramów

kumin - 1 łyżeczka

kolendra - 1 łyżeczka

ostra papryka - 1 łyżeczka

oregano - 0.5 łyżeczek

chilli - 0.25 łyżeczek

czosnek w proszku - 0.25 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik rozgrzej do 180 st. C.Przygotuj przyprawę do dań meksykańskich łącząc w naczyniu wszystkie suche przyprawy.

2. Na patelni rozgrzej oliwę i usmaż kurczaka na złoty kolor.

3. Dodaj paprykę, cebulę oraz czosnek. Całość oprósz meksykańską przyprawą, smaż wszystko razem 2-3 minuty, do

momentu gdy warzywa będą miękkie, lecz nie brązowe.

4. Następnie dodaj połowę passaty i gotuj jeszcze 10-12 minut. Farsz wystudź.

5. Wystudzony farsz zawiń w placki tortilli, te natomiast ułóż w naczyniu żaroodpornym – łączeniem placka do dołu.

6. Wierzch tortilla polej pozostałą passatą. Wymieszaj majonez z crème fraiche i posmaruj jego połową wierzch enchiladas,

posyp startym serem i wstaw naczynie do nagrzanego piekarnika na 20 minut lub do momentu, gdy ser się zarumieni a sos

zacznie “bulgotać”.

7. Naczynie wyjmij z piekarnika, odstaw na 2-3 minuty a następnie posmaruj po wierzchu pozostałym majonezem

Hellmann's. Podawaj z ryżem, kruchą sałatą I guacamole.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/enchiladas-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Tortilla z marynowanym łososiem
przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

awokado - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 100 gramów

Ketchup Hellmann's Pikantny - 100 gramów

placki tortilli - 4 sztuki

sałata lodowa liście - 4 sztuki

łosoś surowy - 300 gramów

sos sojowy - 3 łyżki

miód - 3 łyżki

olej sezamowy - 2 łyżki

starty imbir - 1 łyżeczka

kolendra - 1 pęczek

ostra papryczka chilli posiekana - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Sos sojowy pomieszaj z imbirem, posiekaną papryczką, miodem, olejem sezamowym. W przygotowanej marynacie zanurz

pokrojonego w grube słupki łososia, pozostaw go na 24 h.

2. Ketchup, majonez i posiekaną kolendrę pomieszaj ze sobą.

3. Powstałym sosem posmaruj placek tortilli, na sos ułóż liście sałaty, kawałki awokado oraz zamarynowanego łososia.

4. Brzegi placka zawiń do środka, a następnie całą kanapkę zroluj dość ciasno.

5. Tortille obmaż na patelni lub zgrilluj w opiekaczu. Opieczoną kanapkę przekrój pod kątem na pół. Podawaj z pozostałym

sosem majonezowym.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/tortilla-z-marynowanym-lososiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Quesadilla z papryką i chilli
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

Sos Hellmann's Samba - 4 łyżki

kolorowa papryka - 3 sztuki

tortilla - 4 sztuki

czerwona cebula - 2 sztuki

kolendra - 1 pęczek

olej - 3 łyżki

ser żółty - 80 gramów

Sposób przygotowania:

1. Paprykę i cebulę pokrój w paski i podsmaż na patelni.

2. Ułóż warzywa na placku, dodaj posiekaną kolendrę i ser. Farsz polej majonez.

3. Farsz przykryj drugim plackiem. Gotowe dwie złożone tortille z farszem usmaż na suchej patelni aż będą rumiane i

chrupiące z każdej strony. Pokrój quesadillę w trójkąty i podawaj z sosem Hellmann's Samba.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/quesadilla-z-papryka-i-chilli
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Fajita z kurczakiem
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

tortilla - 8 sztuk

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

pierś z kurczaka - 450 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

czerwona papryka - 1 sztuka

awokado - 1 sztuka

kolendra - 2 łyżki

papryczka jalapeno - 1 sztuka

mielone chilli - 1 łyżeczka

sok z limonki - 1 sztuka

woda - 80 mililitrów

olej - 2 łyżki

Sposób przygotowania:

1. W blenderze połącz awokado, majonez Hellmann's, Jalapeno, sok z limonki i wodę. Zmiksuj na gładki sos i odstaw na bok.

2. Rozgrzej olej na dużej patelni i przesmaż kurczaka, następnie odłóż go na bok. Na patelnię włóż posiekaną cebulę,

paprykę i smaż mieszając co jakiś czas przez 3 minuty. Dodaj z powrotem kurczaka, chilli i smaż razem ok. 5 minut.

Wymieszaj z pokrojoną kolendrą.

3. Gotowy farsz rozłóż na każdym z placków, posmaruj przygotowanym wcześniej sosem awokado. Tortille zwiń i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/fajita-z-kurczakiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wrap z łososiem z grzybami portobello
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

wędzony łosoś - 150 gramów

czerwona papryka - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

placki tortilli - 4 sztuki

rukola - 100 gramów

ocet balsamiczny - 100 mililitrów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

grzyby portobello - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Na patelni zredukuj ocet balsamiczny – gotuj go aż odparuje więcej niż o połowę. Ocet wystudź i połącz go z majonezem.

2. Paprykę upiecz w piekarniku, ostudź, a następnie obierz ze skóry, usuń pestki. Grzyby portobello pokrój w grube plastry i

usmaż na patelni.

3. Placki tortilli lekko podgrzej w mikrofali lub na patelni. Posmaruj z wierzchu przygotowanym sosem z majonezu i octu.

4. Ułóż na sosie liście rukoli, plastry łososia, usmażone grzyby portobello i ćwiartkę czerwonej papryki. Całość dokładnie

ściśle zroluj w tortilli zawijając brzegi do środka. Kanapkę przetnij na pół i zawiń w pergamin

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wrap-z-lososiem-z-grzybami-portobello
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

