
ZDROWE ŚNIADANIE. PASTY KANAPKOWE 

 Nie ukrywajmy, kanapki to podstawa naszego menu. Pasują na pierwsze i drugie 
śniadanie, kolację, na przekąskę pomiędzy głównymi posiłkami. Nic dziwnego, że w końcu 

mogą się znudzić. Jest na to sposób - proste pasty z jaj, warzyw, mięsa czy ryb sycą i 
wyśmienicie smakują. Przepisów jest całe mnóstwo - przedstawiamy kilka z nich. 
Inspirujcie się i twórzcie własne propozycje. 

 

PASTA JAJECZNA 

 5 jajek, 

 garść szczypiorku, 

 jogurt bądź majonez, 

 sól. 

 Szynka 

Sposób wykonania: 

Ugotowane jajka rozdrabniamy, dodajemy szczypiorek i jogurt bądź 

majonez do otrzymania pożądanej konsystencji. Solimy  do smaku. 

 

 

PASTA Z AWOKADO 

 1 awokado (bardzo dojrzałe) 

 łyżeczka soku z cytryny 

 listki świeżej bazylii 

 ząbek czosnku 

 łyżka oliwy 

 5 łyżek serka śmietankowego (twarogowego)  

 sól  

 pieprz 
 zioła prowansalskie 

Sposób wykonania: 

W miseczce rozgniatamy obrane i wypestkowane awokado i twaróg, dodajemy sok 

z cytryny oraz przyprawy. 

 

 

 

 



PASTA Z TUŃCZYKA I WARZYW 

 

- 2 puszki tuńczyka w oleju  

- 1 kiszony ogórek  

- kilka rzodkiewek  

- 1 dymka  

- sól  

- pieprz  

- kawałek czerwonej papryki  

- liście sałaty  

- szczypiorek do dekoracji 

 

Sposób wykonania: 

Ryby wyjąć z puszki, rozgnieść z olejem, można dodać łyżkę majonezu. Dodać 

posiekany ogórek, paprykę i dymkę, przyprawić solą i pieprzem, dokładnie 

wymieszać. 

Ułożyć pastę na opłukanych i osuszonych liściach sałaty, ozdobić plasterkami 

rzodkiewek i szczypiorkiem, schłodzić w lodówce.  

 

 

 

 

PASTA KANAPKOWA Z TUŃCZYKIEM 

 

200 g twarogu półtłustego 

2 puszki tuńczyka w oleju 

1 cebula lub kilka gałązek szczypioru 

1 łyżka majonezu 

2 łyżeczki jogurtu naturalnego 

pieprz, sól do smaku 

 

Sposób wykonania: 

Tuńczyka dokładnie odsączam z nadmiaru oleju, przekładam do miski i wraz z 

twarogiem rozgniatam widelcem. 

Szczypiorek drobno siekam, dodaję do tuńczyka i twarogu, doprawiam do smaku 

solą oraz pieprzem i mieszam całość.  

Na koniec dodaję mniej więcej pół na pół majonez i jogurt naturalny w takiej 

ilości, aby konsystencja pasty mi odpowiadała, mieszam do połączenia się 

składników. 

 

 



PASTA Z ZIELONEGO GROSZKU 

 

2 szklanki zielonego groszku (mrożony lub z puszki) 

1-2 ząbki czosnku 

2 łyżki majonezu 

1 łyżka jogurtu naturalnego 

szczypta soli 

świeżo mielony pieprz 

opcjonalnie inne ulubione przyprawy lub świeże zioła 

 

 Sposób wykonania: 

Groszek gotuję do miękkości, następnie odcedzam i pozostawiam do ostygnięcia. 

Przekładam groszek do misy blendera, dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę, 

przyprawy oraz majonez i jogurt. 

Całość miksuję na jednolitą pastę, w razie potrzeby doprawiam jeszcze do smaku. 

Pastę przed podaniem schładzam w lodówce, podaję ze świeżym pieczywem.  

 

 

ZIELONA PASTA BROKUŁOWA  

 

1 mały brokuł 

2 łyżki wiórków kokosowych 

Sok z cytryny 

Pieprz, sól, oiwa 

 

Sposób wykonania: 

Ugotować 1 mały brokuł, odcedzić. Na suchej patelni uprażyć 2 łyżki wiórków 

kokosowych, ostudzić. Zmiksować brokuł z wiórkami, doprawić sokiem z cytryny, 

pieprzem i solą; można dolać oliwy lub oleju lnianego. Pasta jest świetnym źródłem 

wapnia. 

  

 

PASTA TWAROGOWA NA SŁODKO 

Twaróg 200 gram 

Śmietana,  cukier waniliowy, rodzynki, 

żurawina, cynamon 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


