
Wegańskie środy
Kokosowo-bananowa ryżanka z owocami

Składniki na 1 porcje

½  szklanki płatków ryżowych błyskawicznych

½  szklanki wody

½  szklanki domowego mleka kokosowego 

lub napoju kokosowego

1 dojrzały banan

Przygotowanie

Wsyp płatki do garnka, zalej mlekiem i na średnim ogniu, doprowadź do wrzenia. Zmniejsz płomień 

i gotuj ok. 3-4 minuty mieszając. Dodaj szczyptę soli. Podpraż posiekane migdały na rozgrzanej 

patelni. 

Banana zmiskuj na gładką masę i dodaj do płatków. Wymieszaj. 

Na wierzch wysyp owoce i migdały. 

Leczo z białych papryk 

Składniki 4-5 porcji

5 białych papryk 

1 duża cebula

słoik ciecierzycy 400 g

1 cukinia 400 g

puszka pomidorów

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

Przygotowanie

Ziemniaki wyszoruj i pokrój. Ugotuj w mundurkach.

Z papryk wydrąż pestki i pokrój w grube paski. Cebulę przekrój na pół i pokrój w plasterki.

Cukinię pokrój w kostkę. Ciecierzycę odsącz.  

W dużym garnku rozgrzej olej. Wrzuć papryki i cebulę, dodaj cukier i duś, aż cebula będzie miękka 

i przeźroczysta (ok. 5 minut). 

Do podsmażonych warzyw dodaj ciecierzycę i cukinię. Po chwili wsyp wszystkie przyprawy, 

mieszając podduś ok. 5 minut.

Dodaj pomidory i koncentrat. Puszkę po pomidorach napełnij do połowy wodą i dolej do warzyw. 

Wszystko zmieszaj i gotuj pod przykryciem ok 10 minut. Kolejno odkryj, dopraw solą i podawaj 

z ziemniaczkami w mundurkach.

Zupa soczewicowo-pomidorowa

Składniki na 2 porcje

1 puszka pomidorów

1 duża marchewka drobno pokrojona

1 posiekany ząbek czosnku

1 średnia czerwona cebula pokrojona w kostkę

150 g czerwonej soczewicy

1,2 l wody (lub wywaru warzywnego)

Przygotowanie

W garnku rozgrzej oliwę. Dodaj cebulę i podduś, aż się zeszkli (1-2 minuty). Kolejno dodaj 

marchewkę i czosnek, następnie curry i kurkumę. Przez chwilę podsmażaj energicznie mieszając. 

Dodaj soczewicę, pomidory i wodę lub wywar.  Zagoruj, zmniejsz ogień i gotuj ok 20 minut. 

Podawaj ze świeżą bazylią i kromką dobrej jakości, razowego chleba żytniego na zakwasie. 

www.martapelinska.com

½ szklanki borówek 

amerykańskich lub malin

szczypta soli

garść migdałów

3-4 łyżki oleju

1 i ½ łyżeczki papryki wędzonej 

1 i ½ łyżeczki papryki słodkiej 

½ łyżeczki papryki ostrej

młode ziemniaczki

1 łyżeczka curry w proszku

szczypta kurkumy

3 łyżki oliwy

sól himalajska/morska

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


