
Wegańskie środy
Owsianka dyniowa

Składniki na 2-3 porcje

600 g dyni ½ małej dyni

1 szklanki płatków owsianych

2 szklanki mleka roślinnego

½ łyżeczki cynamonu

½ łyżeczki startego imbiru

migdały

Przygotowanie

Dynię obierz i zetrzyj na grubych oczkach tarki. Rozgrzej olej na dnie grubego garnka. Wrzuć dynię  na rozgrzany 

olej i dodaj przyprawy. Smaż chwilę mieszając. 

Dolej mleko do garnka i wsyp płatki owsiane, dodaj mus z daktyli i wymieszaj wszystko. Gotuj pod przykryciem 

5-6 minut.  Kolejno odkryj i gotuj jeszcze ok. 5 minut, aż owsianka będzie miała odpowiednią konsystencję. 

Podawaj z łyżką słodzidła i uprażonymi migdałami. 

Naleśniki gryczane z pastą z soczewicy 

Składniki na ok. 6 sztuk naleśników

½ szklanki kaszy gryczanej niepalonej

szczypta gałki muszkatołowej

sól morska/himalajska

szczypta mielonego kuminu

Soczewica 2 porcje 

½ szklanki suchej czerwonej soczewicy

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

1 puszka pomidorów

Przygotowanie 

Ciasto gryczane przygotuj dzień wcześniej. Zalej kaszę wodą i dostaw na cała noc. Następnego dnia odlej wodę 

i uzupełnij świeżą wodą ok. 2 cm ponad poziom kaszy. Dodaj sól i pozostałe przyprawy. Zmiksuj na gładkie ciasto.

Cebulę pokrój w piórka, czosnek posiekaj drobno. Rozgrzej olej na dnie garnka. Dodaj cebule, po chwili czosnek. 

Podduś z solą i curry. Soczewicę opłucz i dodaj do garnka, zalej pomidorami. Dodaj odrobinę słodzidła, 

by zniwelować kwaśny smak pomidorów. Gotuj mieszając, aż soczewica się ugotuje (może się troszkę rozgotować), 

i powstanie gęsta konsystencja.  

Rozgrzej patelnię typu non-stick bez dodatku tłuszczu. Wylej ciasto i smaż na średnim ogniu parę minut po każdej 

stronie. Rozłóż na naleśnikach ugotowaną soczewicę, złóż na pół i zajadaj. 

Cukinia po włosku

Składniki na 2 porcje

2 małe cukinie

kilka pomidorków koktajlowych

sok z ½ cytryny

ząbek czosnku

1/3 łyżeczki suszonego oregano

Przygotowanie 

Cukinię pokrój w słupki o długości ok. 3 cm, dopraw solą i podsmaż na niewielkiej ilości oliwy. 

Przełóż do głębokiego naczynia. Pozostałą oliwę delikatnie podgrzej w garnku, dodaj pokrojony w plasterki czosnek, 

sok z cytryny, oregano, sól i słodzidło. Wrzuć pokrojone na pól pomidorki. 

Kiedy pomidorki lekko zmiękną pod wpływem podgrzewania oliwy, przełóż wszystko do naczynia z cukinią. 

Serwuj po ostygnięciu dodając na wierzch listki świeżej bazylii. Zjedz z kromką pełnoziarnistego chleba żytniego 

na naturalnym zakwasie. 

www.martapelinska.com

szczypta gałki muszkatołowej

2 łyżki musu z daktyli (lub innego słodzidła)

szczypta soli

2 łyżki oleju kokosowego

1 łyżka oleju kokosowego
odrobina słodzidła
1 łyżeczka przyprawy curry
sól morska himalajska

½ szklanki oliwy z oliwek

listki świeżej bazylii

sól himalajska

½ łyżeczki ksylitolu/syropu z agawy/musus z daktyli

7 października 2020
* Przepis z bloga Jadłonomia

** 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.

szczypta cynamonu

szczypta curry

1 starty ząbek czosnku (opcjonalnie


