
Wegańskie środy
Owsianka z chia i gruszką

Składniki na 1 porcje

1 łyżeczka nasion chia

1 szklanka napoju ryżowego

4 łyżki płatków owsianych

garść orzechów włoskich

Przygotowanie

Nasiona zalej ¼ napoju i odstaw. Daktyle zalej wrzątkiem i również odstaw na ok 5 minut. 

Orzechy podpraż na patelni. Płatki wsyp do garnka zalej pozostałą częścią napoju ryżowego i zagotuj. 

Zmniejsz płomień, przykryj płatki i gotuj ok. 3-4 minuty. Gruszkę umyj i pokrój w małe kawałki, skrop 

cytryną. Zmiksuj daktyle ręcznym blenderem na mus. Ugotowane płatki przełóż do miseczki, dodaj 

chia i 1 - 2 łyżeczki (w zależności jak słodkie śniadania lubisz) musu z daktyli. Wymieszaj. 

Dodaj gruszkę, oprósz cynamonem i posyp posiekanymi, prażonymi orzechami. 

Botwinka po wietnamsku*

Składniki 2 porcje

1 duży lub 2 małe pęczki botwinki

z małymi buraczkami

2 ząbki czosnku

1 łyżka cukru trzcinowego

szczypta soli

Przygotowanie

Makaron Przygotuj zgodnie z instrukcja na opakowaniu. 

Botwinkę umyj i oczyść.

Liście i łodygi pokrój na 2 - centymetrowe kawałki. Małe buraczki pokrój w „zapałkę”. 

Czosnek posiekaj. W woku lub na patelni rozgrzej olej. Dodaj czosnek i poczekaj ok. 10-15 sekund. 

Wsyp cukier i odczekaj ok. 1 minutę, aż cukier się skarmelizuje i dodaj twardsze, pozbawione liści łodygi 

wraz z buraczkami. Wsyp szczyptę soli i podsmaż mieszając do momentu gdy łodygi zmniejszą swoją 

objętość (ok. 2-3). Po tym czasie dodaj liście, szczyptę soli i smaż kolejne 3-4 minuty. 

Dodaj sos sojowy, ocet ryżowy i smaż do momentu wyparowania płynu. 

Dodaj do odcedzonego makaronu i posyp sezamem. 

Sałatka fasolowo-selerowa

Składniki na 1 porcję

½  puszki białej fasoli

2 łodygi selera naciowego

1 cebula dymka

1 łyżka posiekanych orzechów włoskich

1 łyżka musztardy

Przygotowanie

Fasolę odcedź i starannie wypłucz zimną wodą, aby usunąć nadmiar soli z zalewy. Seler pokrój w cienkie 

paski, dymkę przekrój wzdłuż i pokrój na drobne paseczki. Wymieszaj fasolę, dymkę seler i orzechy. 

Musztardę wymieszaj z octem i skrop sałatkę. Zjedz sałatkę ze szczyptą pieprzu (najlepiej świeżo 

zmielonego) i chlebem skropionym oliwą. 

www.martapelinska.com

1 dojrzała gruszka

½ łyżeczki soku z cytryny

½  szklanki daktyli

szczypta cynamonu

1 i ¼ łyżka sosu sojowego

1 łyżka octu ryżowego

ziarenka sezamu

makaron ryżowy wstążki

1 łyżeczka octu jabłkowego

pieprz do smaku

2 kromki chleba żytniego na zakwasie

kilka kropli oliwy z oliwek
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*Przepis z książki Marty Dymek „Nowa Jadłonomia. Roślinne przepisy z całego świata”, Wyd. Marginesy, Warszawa 2018

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


