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Croque madame - tosty z jajkiem i sosem beszamelowym
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo tostowe, kromki - 8 sztuk

musztarda Dijon - 2 łyżki

szynka - 4 plastry

starty ser gruyer - 50 gramów

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 6 łyżek

jajka - 4 sztuki

mąka - 1 łyżka

cytryna - 0.5 sztuk

mleko - 1 szklanka

Rosół z kury Knorr - 1 sztuka

gałka muszkatołowa - 1 szczypta

kiełki rzodkiewki do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. W małym garnku zrób sos beszamelowy. Na 3 łyżkach Ramy podsmaż delikatnie mąkę pszenną a następnie zalej zimnym

mlekiem. Dodaj pół kostki rosołowej i dokładnie wymieszaj, aż powstanie gładki sos. Sos dopraw do smaku sokiem z cytryny

i gałką muszkatową a następnie w gorący sos wmieszaj jedna garść startego sera. Przygotowując zasmażkę na Ramie jesteś

pewny, że ci się nie przypali a przy tym sos będzie miał maślany smak.

2. Na pozostałej Ramie na teflonowej patelni usmaż jajka sadzone.

3. Każdą kromkę chleba tostowego posmaruj musztardą, ułóż na nich plastry szynki, na szynkę nałóż porcję sosu

beszamelowego i dodatkowo obsyp go z wierzchu serem. Całość zapiecz w nagrzanym do 200°C piekarniku. Tosty piecz

przez 3-4 minuty aż sos i ser się zarumienią. Na wierzchu ułóż sadzone jajko całość udekoruj kiełkami rzodkwi.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/croque-madame-tosty-z-jajkiem-i-sosem-beszamelowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Szakszuka
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

czerwona papryka - 1 sztuka

pomidor - 2 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant klasyczny - 3 łyżki

słodka papryka - 1 łyżeczka

Ketchup Hellmann's Pikantny - 2 łyżki

jajka - 2 sztuki

pasta Harissa - 1 łyżeczka

ząbek czosnku - 2 sztuki

kmin rzymski - 1 łyżeczka

natka kolendry - 1 pęczek

cebula dymka ze szczypiorkiem - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

1. Na patelni na rozgrzanej Ramie smaż jak szef kuchni, podsmaż cebulę, gdy cebula się zeszkli dodaj czosnek, paprykę,

pomidory i ketchup Hellmann's. Całość dopraw do smaku szczyptą ostrej papryki, kminem i ewentualnie jeśli uznasz to za

koniecznie, szczyptą soli. Wszystko razem duś pod przykryciem około 2 – 3 minut.

2. Na koniec dodaj posiekaną kolendrę i szczypior.

3. W powstałym sosie zrób delikatne wgłębienie i wbij w nie dwa jajka. Całość przykryj, duś przez minutę lub dwie aż jajka

się zetną. Podawaj z chlebem żytnim.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/szakszuka
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wegetariańskie kanapki na ciepło z cukinią i jajkiem sadzonym
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo bezlaktozowe, kromki - 8 sztuk

Rama 100% Roślinna - 20 gramów

jajka - 4 sztuki

cukinia - 1 sztuka

garść rukoli - 1 sztuka

suszone pomidory - 4 sztuki

pestki słonecznika - 1 łyżka

oliwa z pomidorów suszonych - 2 łyżki

ząbek czosnku - 1 sztuka

pieprz czarny - 1 szczypta

wegetariański twardy żółty ser - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Cukinię pokrój wzdłuż na cienkie plastry, rozłóż na papierowym ręczniku i posyp lekko solą. Po kilku minutach nadmiar

wydostających się soków zbierz papierowym ręcznikiem. Pomidory pokrój w cienkie paski. Pestki słonecznika upraż na

rozgrzanej patelni.

2. Margarynę wymieszaj z posiekanym czosnkiem, dopraw odrobiną soli i posmaruj pieczywo. Każdą kromkę posyp startym

serem i zapiecz krótko w nagrzanym piekarniku.

3. W misce połącz plastry cukinii, rukolę, pomidory oraz pestki słonecznika i oliwę. Wymieszaj, dopraw do smaku, a

następnie nałóż sałatkę na 4 kromki pieczywa. Wszystkie przykryj pozostałymi kromkami pieczywa.

4. Jajka usmaż na rozgrzanej oliwie i ułóż na kanapkach. Udekoruj listkami świeżych ziół i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wegetarianskie-kanapki-na-cieplo-z-cukinia-i-jajkiem-sadzonym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Jajecznica z kurkami
przepisy.pl

20 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

pieczywo bezglutenowe, kromki - 4 sztuki

Rama 100% Roślinna - 40 gramów

jajka - 4 sztuki

kurki - 50 gramów

mała cebula - 1 sztuka

mała gałązka świeżego rozmarynu - 1 sztuka

ząbek czosnku - 1 sztuka

szczypior - 0.5 pęczków

pieprz czarny świeżo mielony - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Część margaryny wymieszaj z posiekanym igłami rozmarynu oraz czosnkiem. Dopraw solą, pieprzem i posmaruj

pieczywo. Wstaw do nagrzanego do 200° C piekarnika i zapiekaj 3-4 minuty.

2. Pozostałą margarynę rozgrzej na patelni, zeszklij cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Dodaj kurki i podsmażaj razem przez

chwilę.

3. Jajka wbij do miseczki i roztrzep, następnie wlej na patelnię z kurkami i usmaż tradycyjną jajecznicę. Dopraw do smaku.

4. Grzanki wyjmij z piekarnika, na każdą z nich nałóż porcję jajecznicy, posyp grubo pokrojonym szczypiorem i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/jajecznica-z-kurkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Kolorowy omlet na początek dnia
przepisy.pl

15 minut 2 osoby Łatwe

Składniki:

jajka - 4 sztuki

Rama Smaż jak szef kuchni, wariant maślany smak - 50 mililitrów

papryka czerwona - 0.25 sztuk

papryka zielona - 0.25 sztuk

cebula - 0.5 sztuk

ser pleśniowy typu blue - 50 gramów

kiełki słonecznika, garstka - 1 sztuka

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Papryki oraz cebulę pokrój w drobną kostkę.

2. Na patelni rozgrzej Ramę, poczekaj aż z powierzchni tłuszczu znikną bąbelki, będzie to oznaczać, że osiągnął on

odpowiednią temperaturę. Przesmaż połowę pokrojonych warzyw.

3. Jajka wybij do miseczki i roztrzep. Połowę jajecznej masy wlej na patelnię z warzywami, smaż chwilę podważając cały

czas ranty omleta. Przykryj patelnie i zapiekaj jeszcze chwilę.

4. Pokruszonym serem posyp nie ścięty jeszcze omlet. Oprósz solą i pieprzem a następnie zroluj omlet na patelni i

podgrzewaj jeszcze chwilę.

5. Gotowy omlet wyłóż na deskę i pokrój na kawałki. Z pozostałej połowy składników przygotuj drugi omlet. Następnie posyp

gotowe i pokrojone omlety kiełkami słonecznika i podawaj.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/kolorowy-omlet-na-poczatek-dnia
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

