
Wegańskie środy
Korzenna marchwianka

Składniki na 1 porcje

1 mała marchewka

1 duża łyżka rodzynek

2 łyżki octu jabłkowego

½ szklanki płatków owsianych

1 szklanka mleka roślinnego

½ łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki imbiru

Przygotowanie

Rodzynki namocz w occie na ok. 15 minut. Marchewkę zetrzyj na grubych oczkach.

W garnku rozgrzej olej. Wrzuć marchew na rozgrzany olej i dodaj przyprawy. Smaż chwilę mieszając. 

Dolej mleko do garnka i wsyp płatki owsiane. Gotuj płatki mieszając ok. 7-10 minut. 

Podawaj z rodzynkami.

Ciecierzyca curry

Składniki 2 porcje

1 słoik ciecierzycy

1 duża cebula 

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka startego imbiru

1 puszka pomidorów

1 ½  łyżeczka kminu rzymskiego (kumin)

gwiazdka anyżu

Przygotowanie

Ryż wypłucz i wsyp do garnka. Zalej zimną wodą w stosunku 1 i ¼ porcji wody na porcję ryżu. 

Wodę osól i dodaj gwiazdkę anyżu. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz płomień  i gotuj 10 minut. Nie odkrywaj. 

Po tym czasie wyłącz płomień i pozostaw ryż pod przykryciem na 5 minut.

Na oleju podsmaż cebulę. Dodaj czosnek i wszystkie przyprawy. Podsmażaj chwilę mieszając. 

Dodaj pomidory. Dodaj sól himalajską do smaku. Kiedy sos zacznie „pyrkać”, 

gotuj wszystko na małym płomieniu ok. 7 minut.

Kolejno dodaj wypłukaną ciecierzycę i gotuj jeszcze 7-8 minut.

Krem curry z pieczonego kalafiora*

Składniki na 2 porcje

1 mały kalafior

1 mała cebula 

2 duże ząbki czosnku

1 łyżeczka utartego imbiru

1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej 

Przygotowanie

Kalafior podziel na różyczki. Włóż do miski i dodaj 1/3 szklanki oliwy i curry. Wszystko dobrze wymieszaj. 

Rozgrzej piekarnik do 150 st. C. Wyłóż kalafior na blaszce używając papieru do pieczenia i wstaw 

do piekarnika na ok. 25 minut. Cebulę pokrój w piórka, czosnek w plasterki. W garnku rozgrzej  oliwę. 

Dodaj cebulę i czosnek oraz wszystkie przyprawy. Podsmaż na wolnym ogniu ok. 2 minuty. Dodaj upieczony 

kalafior i dolej wody, ok. 5 cm ponad powierzchnię kalafiora. Dopraw solą. Gotuj ok. 10 minut. Zmiksuj.  

www.martapelinska.com

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta kardamonu

szczypta kurkumy

szczypta soli

1 łyżka oleju kokosowego

1 ½  łyżeczka słodkiej papryki

2 łyżeczki garam masala

½ łyżeczki gorczycy

1 łyżeczka kurkumy

4 łyżki oleju kokosowego

1 szklanka ryżu basmati

1 płaska łyżeczka majeranku

½ łyżeczki estragonu

2 łyżeczki curry

oliwa z oliwek

sól himalajska
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*Przepis z książki Marka Zaremby „Wzmocnij jelita”, Wyd. Pascal sp. z. o. o., Bielsko Biała 2018

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


