
DZIEŃ III
Korzenna kasza jaglana z cieciorką i migdałami 

Składniki 1-2 porcje
1 szklanka ugotowanej kaszy 

½ szklanki ciecierzycy ugotowanej lub ze słoika

½ łyżki melasy karobowej/syropu z daktyli

1 łyżka oliwy

½ łyżeczki cynamonu

Dressing
4 łyżki oliwy 

sok z ½ cytryny

1 łyżeczka pasty sezamowej tahini

(opcjonalnie)

imbir – szczypta 

Przygotowanie
Do woka lub głębokiej patelni wrzuć cieciorkę (jeśli używasz ze słoika lub puszki, porządnie opłucz), dodaj oliwę, melasę lub 

syrop z daktyli lub syrop z agawy, curry, cynamon i wszystko delikatnie wymieszaj. Włącz gaz i podduszaj kilka minut. 

Na koniec dodaj kaszę jaglaną i mieszając jeszcze chwilę podduś. Przełóż na talerz. Skrop dressingiem, dodaj pestki granatu, 

miętę i uprażone (opcjonalnie) migdały.

Curry botwinka z kaszą i pestkami dyni

Składniki 2 porcje
2 pęczki botwinki

jedna średnia cebula

pomidory z zalewy (opcjonalnie)

szczypta curry

Przygotowanie
Całą botwinkę posiekaj. Cebulę posiekaj w piórka. Pomidory z zalewy pokrój 

w paseczki. Rozgrzej łyżkę oleju w woku lub na patelni i dodaj cebulkę. 

Podduś chwilkę soląc. Dodaj botwinkę, curry i kurkumę. Duś ok 10 minut mieszając. 

Możesz dolać wody jeśli zacznie się przypalać. Pod koniec dodaj pomidory. 

Podduś ok 2 minuty. Na koniec dodaj kaszę i wymieszaj. Przełóż na talerz.

Kokosowy krem z buraka

Składniki na 2 porcje
6-7 średnich buraków 

½ szklanki kaszy jaglanej

½ szklanki mleka kokosowego

1 czerwona cebula

2 duże ząbki czosnku

1 jabłko

2 cm kłącza imbiru

½ łyżeczki curry

Przygotowanie
Możesz upiec buraki nie musisz. Możesz użyć ugotowanych lub parowanych. 

Jeśli pieczesz to:

Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Umyte buraki zawiń w folię aluminiową. Piecz ok 40 minut. Przestudź. Obierz ze skóry i pokrój w

ćwiartki.  W garnku rozgrzej olej kokosowy. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę, posiekany czosnek oraz straty imbir. Gotuj ok. 3

minuty. Wsyp przyprawy i wymieszaj. 

Wrzuć buraki oraz pokrojone w koskę jabłko i zalej wodą do wysokości ¾ warzyw. Dopraw solą. 

Gotuj ok. 10 min., po czym wlej mleko kokosowe i ugotowaną kaszę jaglaną. Gotuj jeszcze 5 minut. 

Zmiksuj wszystko na gładki krem. Serwuj z łyżką mleka kokosowego.  

www.martapelinska.com

½ łyżeczki curry

kilka migdałów 

(całe/płatki/słupki/blanszowane)

listki świeżej mięty

pestki granatu

szczypta kurkumy

sól himalajska/morska

olej kokosowy/rzepakowy

½ szklanki kaszy jaglanej

szczypta kurkumy

szczypta mielonej kolendry

szczypta kopru włoskiego (susz z 

herbatki)

szczypta majeranku

1 łyżka oleju kokosowego

sól morska/himalajska

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

suszonego/szczypta świeżego 

startego

miód/syrop z agawy/syrop 

z daktyli


