
DZIEŃ II

Kasza jaglana z winogronami i płatkami migdałów

Składniki 1-2 porcje
½ szklanki suchej kaszy jaglanej

plasterek imbiru

szczypta kardamonu

łyżeczka oleju kokosowego

½ szklanki winogron

Przygotowanie
Podpraż suchą kaszę na dnie garnka. Dolej gorącą wodę, dodaj olej, szczyptę 

kardamonu, plaster imbiru, sól. Winogrona umyj i przetnij na pół. Dodaj do ugotowanej 

kaszy wraz z uprażonymi migdałami i listkami mięty.

Zapiekana cukinia z jarmużowo-pomidorowym farszem

Składniki 2 porcje
2-3 cukinie

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej

1 szklanka listków jarmużu

(bez stwardniałych części)

3-4 suszone pomidory z zalewy

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta suszonego oregano

Przygotowanie
Przetnij cukinie i wydryluj gniazda nasienne. Posmaruj oliwa i delikatnie posól. 

Podpiecz cukinie w 180 st. C przez ok. 10 minut i wyjmij. Przygotuj farsz. Posiekaj umyty 

jarmuż, pomidory potnij na drobne kawałki. Rozgrzej na patelni trochę oleju kokosowego, 

dodaj jarmuż, dopraw solą i gałką, podsmażaj aż zmięknie. 

Dodaj pomidory i roztarte w dłoni oregano. Spróbuj i dopraw. 

Wsyp ugotowaną kaszę jaglaną i wymieszaj. Smaż jeszcze przez minutę. Wypełnij 

farszem cuknie i wstaw ponownie do piekarnika na ok 10 minut. Serwuj z uprażonym 

słonecznikiem. 

Zupa marchewkowo-pomidorowa

Składniki na 2 porcje
2 puszki pomidorów

1 duża marchewka

½ dużego batata

1 posiekany ząbek czosnku

1 pokrojona w piórka cebula

2 daktyle

2-4 łyżki ugotowanej kaszy

Przygotowanie
Marchew i batata umyj, obierz i pokrój w grubszą kostkę. W garnku rozgrzej olej, dodaj 

cebulę i czosnek. Podsmażaj z dodatkiem curry ok. 2-3 minut. Wrzuć pomidory, batata

i marchew, wlej gorąca wodę, tak, aby jej poziom przekraczał poziom warzyw. 

Gotuj 10 minut. Dodaj daktyle, czosnek i ugotowaną kaszę. Gotuj jeszcze ok. 5 minut. 

Odstaw z palnika i zblenduj na krem. Serwuj z dodatkiem kukurydzy i listkami bazylii.  
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szczypta soli

garść migdałów 

(płatki/słupki/blanszowane)

listki mięty

1 ząbek czosnku

olej kokosowy do smażenia

1 cm świeżego imbiru

nasiona słonecznika (do 

serwowania)

oliwa do smarowania cukiń

½ łyżeczki curry

szczypta kurkumy

kukurydza do dekoracji

olej do kokosowy do 

smażenia

sól himalajska/morska

listki bazylii

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody twórcy,  tj. Marty Pelińskiej.


