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Delikatne śledzie pod pierzynką z majonezu
przepisy.pl

15 minut 1 osoba Łatwe

Składniki:

śledzie a’la matias w oleju - 400 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 4 łyżki

jabłko - 1 sztuka

Sos sałatkowy czosnkowo-ziołowy
Knorr - 1 opakowanie

cebula biała - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju. Następnie pokrój w większe kawałki

i ułóż na talerzu lub półmisku.

2. Jabłko i cebulę pokrój w drobną kostkę, następnie wymieszaj z majonezem oraz sosem

sałatkowym Knorr.

3. Nałóż warstwę kremowego, majonezowego sosu na śledzie, tak aby je przykryć. Przed

podaniem schłódź śledzie przez godzinę w lodówce.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/delikatne-sledzie-pod-pierzynka-z-majonezu
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wykwintna sałatka śledziowa z majonezem
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledź w oleju - 250 gramów

ziemniaki - 3 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 4 łyżki

czerwona cebula - 1 sztuka

jajko - 2 sztuki

koperek kilka gałązek

ogórek kwaszony - 2 sztuki

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Następnie odstaw do ostygnięcia. Jaja gotuj na twardo

ok. 8 minut. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju i pokrój w paseczki.

2. Cebule pokrój w plasterki, tak aby powstały pierścionki, a ogórka w kostkę.

3. Ugotowane ziemniaki również pokrój w kostkę i połącz w dużej misce ze śledziem, cebulą

(odłóż kilka krążków do dekoracji), ogórkiem i majonezem Hellmann’s Babuni. Dopraw do smaku.

4. Rozłóż sałatkę na półmisku. Na wierzchu połóż cząstki ugotowanego jajka, pierścienie z cebuli

oraz gałązki koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/wykwintna-salatka-sledziowa-z-majonezem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śledzie z rodzynkami, orzechami i granatem
przepisy.pl

20 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

śledzie Matjas - 500 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

jogurt naturalny - 1 łyżka

musztarda francuska - 1 łyżeczka

rodzynki - 2 łyżki

orzechy włoskie - 2 łyżki

granat - 1 sztuka

szalotka - 1 sztuka

natka pietruszki - 1/2 pęczka

Sposób przygotowania:

1. Śledzie namocz w zimnej wodzie. Zmień wodę i wypłucz raz jeszcze. Rodzynki zalej wrzącą

wodą i pozostaw na kilka minut. Odsącz.

2. Wypłukane śledzie odsącz i pokrój w paski pod skosem. Szalotkę pokrój w cienkie paski, natkę

posiekaj i obierz owoc granatu. Orzechy upraż na suchej, rozgrzanej patelni.

3. Majonez Hellmann’s połącz z jogurtem, rodzynkami, musztardą, szalotką oraz pietruszką.

4. W misce wymieszaj pokrojone śledzie wraz z przygotowanym majonezem i wyłóż je na

półmisek.

5. Całość posyp po wierzchu orzechami oraz owocami granatu. Śledzie udekoruj listkami

pietruszki i podawaj, najlepiej schłodzone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sledzie-z-rodzynkami-orzechami-i-granatem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Znakomite śledzie po japońsku
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie w oleju - 400 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 2 łyżki

śmietana 12% - 2 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

jaja - 2 sztuki

groszek konserwowy, puszka - 1 sztuka

żółty ser tarty - 80 gramów

Sposób przygotowania:

1. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju, następnie pokrój w kawałki

szerokości ok. 4cm.

2. Jaja ugotuj na twardo, następnie wystudź i pokrój drobno.

3. Na dnie półmiska lub talerza wysyp zielony groszek, ułóż na nim śledzie. Przygotuj kremowy

sos - majonez wymieszaj ze śmietaną i połącz z jajkami.

4. Na kawałek śledzia nałóż plaster cebuli, porcje sosu z jajkami i posyp startym serem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/znakomite-sledzie-po-japonsku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka żydowska - VIDEO
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie matias - 6 sztuk

biała cebula - 1 sztuka

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

ogórki kwaszone - 3 sztuki

pomarańcza - 1 sztuka

rodzynki - 80 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

śmietana 18 % - 1 łyżka

płatki migdałów - 30 gramów

Sposób przygotowania:

1. Śledzie namocz przez 2 godziny w zimnej wodzie, zmieniając wodę przynajmniej raz (dzięki

temu, pozbędziesz się nadmiaru soli).

2. Płatki migdałowe upraż na suchej patelni. Kiedy nabiorą złotego koloru, odstaw je do

ostygnięcia.

3. Gotowe filety śledziowe pokrój w paski o szerokości około 1,5 centymetra.

4. Pomarańczę obierz, wytnij filety. Cebulę pokrój w piórka, ogórka w półplastry.

5. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj ze śmietaną i majonezem.

6. Rodzynki namocz w wodzie przez kilkadziesiąt minut. W misce wymieszaj śledzie,

pomarańczę, ogórki, cebulę oraz rodzynki. Dodaj sos i ponownie wymieszaj.

7. Sałatkę podawaj udekorowaną prażonymi płatkami migdałów.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-zydowska
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pikantne śledzie w ognistej zalewie
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie w oleju - 400 gramów

Ketchup Hellmann's Extra Hot - 4 łyżki

cebula czerwona - 1 sztuka

miód - 1 łyżka

ogórek konserwowy - 2 sztuki

ser żółty - 60 gramów

koperek - 0.5 pęczków

Sposób przygotowania:

1. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju, następnie pokrój w większe

kawałki.

2. Cebulkę oraz ogórka pokrój w drobną kostkę i wymieszaj z ketchupem i miodem. Ser zetrzyj na

tarce.

3. Śledzie ułóż na talerzy lub półmisku i polej przygotowanym pikantnym sosem. Następnie

posyp startym serem. Podawaj udekorowane gałązkami koperku.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/pikantne-sledzie-w-ognistej-zalewie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka śledziowa z ziemniakami i zielonym
groszkiem

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

śledzie matias - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 6 łyżek

ziemniaki ugotowane - 2 sztuki

mrożony zielony groszek - 0.5 szklanek

zielona fasolka szparagowa (świeża lub
mrożona) - 100 gramów

czerwona cebula - 1 sztuka

koperek - 0.5 pęczków

musztarda - 1 łyżka

pieprz czarny, mielony - 1 szczypta

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Śledzie pokrój pod kątem w centymetrowej grubości paski, ziemniaki w podobnej grubości

kostkę a groszek rozmroź.

2. Przygotuj sos: w miseczce połącz majonez, musztardę, koperek oraz sok z cytryny – wymieszaj

dokładnie.

3. Do salaterki włóż na dno warstwę fasolki szparagowej, następnie wyłóż pokrojone ziemniaki –

całość posmaruj połową przygotowanego majonezu.

4. Następnie wyłóż cebulę pokrojoną w piórka oraz pokrojone śledzie i pokryj majonezem a

następnie zielonym groszkiem. Sałatkę podawaj schłodzoną, z pieczywem.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-sledziowa-z-ziemniakami-i-zielonym-groszkiem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śledzie w kapuście
przepisy.pl

60 minut 8 osób Średnie

Składniki:

świeże śledzie - 1 kilogram

tymianek - 1 łyżka

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr -
1 łyżka

kminek - 1 łyżka

sok z cytryny - 1 łyżka

masło - 2 łyżki

musztarda - 2 łyżki

cebula - 1 sztuka

winne jabłko - 1 sztuka

biała kapusta - 1 szczypta

woda - 0.75 szklanek

Sposób przygotowania:

1. Umyte śledzie odfiletuj.

2. Każdy filet z obu stron posmaruj musztardą i posyp przyprawą Knorr.

3. Kapustę drobno poszatkuj, cebulę i jabłko obierz, pokrój w kostkę, skrop sokiem z cytryny.

4. W rondlu rozgrzej masło, włóż cebulę i jabłko, chwilę smaż mieszając, po czym dodaj kapustę,

kminek oraz tymianek. Wlej 3/4 szklanki wody i duś na niewielkim ogniu około 10 minut.

5. Na kapuście połóż śledzie i polej je stopionym masłem. Wstaw do gorącego piekarnika,

zapiekaj około 45 minut.

6. Podawaj z pieczonymi ziemniakami.

7. Żaroodporny półmisek wysmaruj masłem, wyłóż uduszoną kapustą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sledzie-w-kapuscie
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Śledzie z jabłkami i buraczkami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie w oleju - 300 gramów

burak ugotowany w skórce - 1 sztuka

Przyprawa w Mini kostkach Czosnek
Knorr - 1 sztuka

cebula średniej wielkości - 1 sztuka

jabłka średniej wielkości - 2 sztuki

majeranek - 1 łyżka

śmietana 18% - 100 mililitrów

Majonez Hellmann's Babuni - 80
gramów

mleko - 500 mililitrów

cytryna - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Wyjmij śledzie z opakowania, namocz przez około 2 godziny w mleku. Następnie umyj je i

pokrój w mniejsze kawałki.

2. Obierz buraka oraz jabłka, pokrój w dużą kostkę. Cebulę również pokrój w kostkę.

3. Całość wymieszaj z majonezem i śmietaną.

4. Na koniec dopraw do smaku majerankiem, sokiem z cytryny i przyprawą w mini kostkach Knorr.

Podawaj schłodzone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/sledzie-z-jablkami-i-buraczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Awokado nadziewane pastą śledziową z
kaparami

przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

dojrzałe awokado - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

śledzie Matjas - 150 gramów

kapary - 2 łyżki

musztarda francuska - 1 łyżeczka

czerwona cebula - 1 sztuka

natka pietruszki - 0.5 pęczków

sok z cytryny - 1 łyżeczka

cytryna cała (do dekoracji) - 1 sztuka

świeżo mielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

1. Śledzie namocz w zimnej wodzie, zmieniając ją dwa razy. Następnie osusz filety na

papierowym ręczniku i pokrój w drobną kostkę. Cebulę również pokrój w drobną kostkę.

2. Majonez przełóż do miseczki, połącz z kaparami, musztardą, połową cebuli, posiekaną natką

oraz sokiem z cytryny. Całość dopraw do smaku czarnym pieprzem i wymieszaj.

3. Awokado przekrój na dwie połówki, używając ostrego noża – obróć je w dłoni i rozłącz. Nóż wbij

ostrożnie w pestkę, przekręć lekko i wyjmij. Stołową łyżką wydrąż połowę miąższu, pokrój na

drobną kostkę i dodaj do miseczki.

4. Przygotowany majonez połącz i wymieszaj ze śledziami, a następnie napełnij powstałą pastą

połówki awokado. Każdą porcję posyp pozostałą pokrojoną cebulą, oprósz delikatnie pieprzem i

udekoruj cząstkami cytryny oraz listkami pietruszki. Tak przygotowane awokado ze śledziami

podawaj najlepiej schłodzone.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/awokado-nadziewane-pasta-sledziowa-z-kaparami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Smaczne śledzie z cebulą i jabłkiem, w sosie
śmietanowo-majonezowym

przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie a’la matias w oleju - 400 gramów

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

gęsta kwaśna śmietana - 80 mililitrów

jabłko - 1 sztuka

cebula biała - 1 sztuka

ogórek konserwowy - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

1. Śledzie odciśnij na ręczniku papierowym z nadmiaru oleju. Następnie pokrój w większe

kawałki i ułóż na talerzu lub półmisku.

2. Jabłko, ogórka i cebulkę pokrój w drobną kostkę. Wymieszaj z majonezem Hellmann’s i

śmietaną.

3. Nałóż warstwę sosu na śledzie, tak aby ich zupełnie nie przykryć. Możesz danie udekorować

np. sałatą.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/smaczne-sledzie-z-cebula-i-jablkiem-w-sosie-smietanowo-majonezowym
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka śledziowa
przepisy.pl

15 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie matias - 4 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 3 sztuki

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1
opakowanie

ugotowane ziemniaki - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

cytryna - 1 sztuka

koperek - 0.5 pęczków

ser żółty starty - 1 łyżka

grzanki - 20 gramów

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki i śledzie pokrój w kostkę o boku 1 cm.

2. Cebulkę drobno pokrój, a koperek posiekaj.

3. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym

serem.

4. Wymieszaj wszystkie składniki. Podawaj z grzankami. Do sałatki możesz również dodać

groszek konserwowy.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-sledziowa-3
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka ze śledziami
przepisy.pl

30 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledzie w oleju - 100 gramów

Sos sałatkowy Cezar Knorr - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Babuni - 3 łyżki

kiszone ogórki - 100 gramów

sałata rzymska - 300 gramów

orzechy włoskie - 50 gramów

jogurt naturalny - 50 mililitrów

grzanki - 20 gramów

ser żółty starty - 1 łyżka

Sposób przygotowania:

1. Śledzia i ogórka pokrój w małą kostkę, po czym wymieszaj z sałatą.

2. Przygotuj sos sałatkowy. Wymieszaj zawartość opakowania Knorr z majonezem i startym

serem. Następnie wymieszaj go z pozostałymi składnikami sałatki.

3. Sałatkę podawaj posypaną orzechami i grzankami.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-ze-sledziami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Błyskawiczne śledzie po szlachecku w
majonezie

przepisy.pl

15 minut 3 osoby Średnie

Składniki:

filety śledziowe - 4 sztuki

średnie ogórki konserwowe - 4 sztuki

mały słoiczek grzybków marynowanych - 1
sztuka

jaja ugotowane na twardo - 2 sztuki

cebula - 1 sztuka

garść posiekanej natki pietruszki - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Lekki - 1 łyżka

sól, pieprz, cukier - 2 szczypty

Sposób przygotowania:

1. Śledzie pokrój na niewielkie kawałki.

2. Grzyby i ogórki odsącz z zalewy i drobno posiekaj, podobnie jak cebulę i jajka ugotowane na

twardo.

3. Wszystkie składniki wymieszaj z majonezem i posiekaną zieleniną. Dopraw do smaku.

4. Wyłóż na półmisek i przybierz gałązkami zieleniny.

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

https://www.przepisy.pl/przepis/blyskawiczne-sledzie-po-szlachecku
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

