
Fabryka łakoci prezentuje  

Domowe pasty  

czyli smarowidła do malowania kanapek 

 

 

pasta brokułowa, czyli smarowidełko z 

brokułów 
Przygotuj: brokuły, kawałek sera pleśniowego, 2 ugotowane jajka, 

sól, cukier, pół łyżeczki posiekanej kolendry  

 

- ugotuj brokuły w wodzie z dodatkiem soli i cukru, delikatnie 

wyjmij je za pomocą łyżki cedzakowej i przełóż na durszlak, 

aby odciekł nadmiar wody i aby warzywa przestygły; 

- przełóż brokuły do miseczki i zmiksuj mikserem na papkę 

- dodaj posiekany ser, bardzo drobno posiekane jajka, kolendrę 

i sól, wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, tak aby powstała 

pasta   

 

 

Pasta fasolowa, czyli smarowidełko z fasoli 

 
Przygotuj: kubek ugotowanej białej fasoli (może być również 

czerwona fasola lub cieciorka), serek fromage, cząber, majeranek, 

sól, biały pieprz, mikser z końcówka do rozcierania warzyw 

 

- włóż fasolę do miseczki i zmiksuj ją na papkę 

- dodaj do niej rozgnieciony widelcem serek a także cząber, 

majeranek, sól i biały pieprz 

- starannie wymieszaj wszystkie składniki tak, aby powstała pasta 

 

 

Pasta serowa, czyli smarowidełko z serów 

 
Przygotuj: 3 czubate łyżki sera śmietankowego, kawałek sera rokpol 

(wielkości pudełka po zapałkach), lubczyk, biały pieprz, sól, łyżkę 

bardzo drobno posiekanych orzechów włoskich 

 



- włóż do miski ser rokpol i rozgnieć go widelcem 

- dodaj biały ser śmietankowy, lubczyk, orzechy, biały pieprz i sól 

- wymieszaj dokładnie składniki, tak aby powstała pasta 

 

 

Pasta jajeczna, czyli smarowidełko z jajek  

 
Przygotuj: 5 ugotowanych jajek na twardo, łyżkę oliwy z oliwek, 

średnią cebulę, łyżkę drobno posiekanego szczypiorku, łyżkę 

majonezu, czubatą łyżkę jogurtu naturalnego, sól, pieprz 

 

- obierz cebulę, pokrój ją w bardzo drobną kostkę, podsmaż 

cebulę na oliwie aż stanie się złota, mieszaj, aby się nie 

przypaliła 

- rozgnieć w miseczce jajka widelcem, dodaj do nich cebulę, 

majonez, jogurt sól i pieprz 

- wymieszaj składniki 

 

 

pasta rzodkiewkowa, czyli różowe 

smarowidełko 
 

Przygotuj: kubek serka homogenizowanego, 10 rzodkiewek, kilka 

kropli soku z buraków, sól, tarkę 

 

- umyj starannie rzodkiewki pod bieżącą wodą i zetrzyj je na 

tarce 

- włóż starte rzodkiewki do miseczki, dodaj serek, sok z 

buraków i sól 

- wymieszaj dokładnie składniki 

 


