
Wegańskie środy

Kanapki z pastą z białej fasoli

Składniki na pastę

1 puszka białej fasoli 

1 mały ząbek czosnku

½ łyżeczki rozmarynu

pieprz

Przygotowanie

Wypłukaną fasolę z 2 łyżkami wody, chwilę podgrzej na patelni (ciepła fasola lepiej się miksuje). Wrzuć do wysokiego 

naczynia zawartość patelni, dodaj czosnek, rozmaryn, szczyptę soli, pieprzu i łyżkę oliwy/oleju i wyciśnij kilka kropli 

cytryny. Zblenduj ręcznym blenderem. 

W razie potrzeby dodaj trochę wody lub oliwy/oleju. 

Ja lubię gdy pasta nie jest gładka, ale zawiera kawałki fasoli. Tak przygotowaną fasolą smaruj chleb i zjadaj. 

Kalafior, ziemniaczki i fasolka z bułką tartą

Składniki

1 kalafior

ziemniaczki

fasolka

koperek

Przygotowanie

Kalafior umyj i „poróżyczkuj”. Fasolkę umyj i poodcinaj nożyczkami części od ogonków. Ziemniaczki wyszoruj 

i pokrój (nie obieraj). Wrzuć do jednego garnka ziemniaczki i fasolkę, postaw na gaz i zagotuj wodę. W tym czasie zmiel 

płatki owsiane w kielichu blenedera lub w młynku do kawy i zmielone wymieszaj z płatkami drożdżowymi. 

Na patelni rozgrzej olej i dodaj wymieszane płatki. Podsmaż chwilę, aż nabiorą złotego koloru. Jeśli chcesz by „bułka” była 

bardziej płynna i lejąca, dodaj na koniec trochę oleju. Kiedy ziemniaczki fasolka zaczną się gotować dodaj sól. Na ostatnie 

8-10 minut wrzuć kalafior i gotuj tak jak lubisz, na półtwardo lub 

do miękkości. Wyłóż na talerz i polej „bułką tartą”.

Kokosowy pudding z nasionami chia*

Składniki na 2-3 średnie porcje:

1 puszka całego mleka kokosowego (400ml)

1 – 2 szklanki napoju migdałowego lub ryżowego

5-6 łyżek nasion chia

Przygotowanie

Mleko kokosowe i napój połącz w dużej misce przy użyciu trzepaczki.

Dodaj syrop z agawy/mus z daktyli (dodaj więcej gdy lubisz bardziej słodkie). 

Wsyp nasiona chia i wymieszaj z płynem. 

Odstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny, ale im dłużej tym będzie lepsze.

Dodaj owoce, lub przetwory owocowe. Możesz dodać prażone orzechy i łyżkę masła orzechowego czy łyżkę ulubionego 

muesli lub granoli. Ja miksuję mango z odrobiną mleka kokosowego, wylewam na wierzch i posypuję ziarenkami granatu.

www.martapelinska.com

kilka kropli soku z cytryny

1 łyżka oliwy/oleju rzepakowego

sól

dobrej jakości chleb na naturalnym zakwasie 

Składniki na bułkę tartą:

1 szklanka zmielonych płatków owsianych

3 łyżki płatków drożdżowych

3–4 łyżki oleju kokosowego, odrobina więcej oleju rzepakowego

sól, pieprz do smaku

1-2 łyżki syropu z agawy lub musu z daktyli

dodatki: wszelakie owoce lub domowe przetwory 

owocowe, chipsy kokosowe, orzechy, muesli, 

a nawet masło orzechowe.
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*Przepis z bloga erVegan
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, elektroniczne przetwarzanie, przesyłanie zawartości jest zabronione, bez pisemnej zgody Marty Pelińskiej.


